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Is é an téama bliantúil atá ag SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN
do 2021 ná ‘Sláintiúil agus sábháilte le soghluaisteacht inbhuanaithe’.
Leis an téama a roghnaíodh don bhliain seo aithnítear an cruatan a
ndeachaigh an Eoraip – agus an domhan ar fad – faoi i gcaitheamh na
paindéime COVID-19. Léirítear leis chomh maith na deiseanna d’ athrú
atá tagtha as an ngéarchéim seo gan fasach san Eoraip.

Tá freagairtí tugtha ar an bpaindéim ag cathracha agus
lucht riaracháin cathracha atá cruthaitheach agus a bhfuil
teacht aniar le feiceáil iontu. I mbliana, ceiliúrtar le
SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN teacht aniar na
gcathracha agus an méid atá bainte amach acu, agus
déantar iarracht an móiminteam seo a choimeád ag
imeacht. Is gá dlús a chur arís le treochtaí ar cuireadh tús
leo anuraidh, mar shampla, soghluaisteacht ghníomhach
mhéadaithe agus leas a bheith á bhaint as soghluaisteacht
astaíochtaí nialasacha/ísle.

Tá SEACHTAIN RÉTHAISTIL na
hÉIREANN beo beathach
Bíodh is go raibh buarthaí a bhain le COVID-19 mar chúram
mór ag gníomhaireachtaí iompair, oifigigh bardais, riaracháin
réigiúnacha agus fiontair phríobháideacha, bhí an dara líon
clárúchán ab fhearr riamh ag SEACHTAIN RÉTHAISTIL na
hÉIREANN in 2020, mar gur ghlac beagnach 3000 baile agus
cathair páirt ann, ar fud 53 tír. Tá sé mar aidhm ag an
bhfeachtas anois na rannpháirtithe ar fad a bhí ann agus a
bheidh amach anseo a spreagadh chun gabháil leis an 20ú
bliain de SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN faoi
mhana na bliana seo ‘Gluais go hinbhuanaithe. Fan sláintiúil’.
Spreagtar daoine chun a gcorp agus a meabhair a choinneáil
aclaí, agus eolas a chur ar áilleacht na cathrach nó an réigiúin
nó na tíre acu ag an am céanna; agus tuiscint a bheith acu don
thimpeallacht agus do shláinte daoine eile nuair a roghnaíonn
siad modh iompair le leas a bhaint as.

Cén chaoi is féidir leat páirt a ghlacadh?
Féadann údaráis áitiúla, institiúidí oideachais, gnólachtaí agus
eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) gabháil le
SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN in an-chuid bealaí.
Féadann tú páirt a ghlacadh le linn phríomhsheachtain an
fheachtais idir 16-22 Meán Fómhair agus BEART
RÉTHAISTIL agat a bhaineann le tionscnaimh
shoghluaisteachta inbhuanaithe i rith na bliana a chur faoi
bhráid. Is cuma céard tá ar siúl agat i réimse an iompair
shláintiúil, sábháilte, inbhuanaithe, bheimis buíoch díot ach do
chuid nuachta a chur in iúl ar na meáin shóisialta agus
rúnaíocht an fheachtais a chlibeáil chun sinn a choinneáil ar an
eolas. Seiceáil suíomh idirlín an fheachtais
(www.mobilityweek.eu) agus na cainéil oifigiúla meán sóisialta,
Facebook agus Twitter agus Instagram.

Follow the campaign:

soghluaisteacht inbhuanaithe uirbeach? Féadann tú duais
a fháil as do chuid sároibre trí fheachtas SHEACHTAIN
RÉTHAISTIL na hÉIREANN. Seans ann go gcuirfí an
BEART RÉTHAISTIL agat san áireamh i seimineár
gréasáin ag leibhéal an AE agus i gcomórtas meán
sóisialta, chun dul i dteagmháil le lucht éisteachta níos
leithne fós.
Spreagaimid thú chomh maith chun iarratas a chur isteach
ar na Duaiseanna bliantúla don tSoghluaisteacht
Inbhuanaithe Uirbeach: Duaiseanna SHEACHTAIN
RÉTHAISTIL na hÉIREANN i gcomhair Bardas Mór agus
Beag, an Duais do Phlean Soghluaiseachta Uirbí
Inbhuanaithe (Duais SUMP) agus Duais an AE don
tSábháilteacht ar Bhóithre Uirbeacha. Ceiliúrtar le
Duaiseanna SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN i
gcomhair Bardas Mór agus Beag sáréachtaí ag bailte agus
cathracha le linn phríomhsheachtain an fheachtais (16-22
Meán Fómhair). Aithnítear le Duais SUMP an
barrfheabhas sa plean soghluaisteachta uirbí inbhuanaithe
bunaithe ar Threoirlínte SUMP an Choimisiúin Eorpaigh.
Aithnítear le Duais an AE don tSábháilteacht ar Bhóithre
Uirbeacha éachtaí eiseamláireacha nuálacha ag údaráis
áitiúla ar mhaithe le timpeallacht uirbeach a chruthú a
bheidh níos sábháilte. Tá tuilleadh eolais le fáil ar shuíomh
idirlín an fheachtais.

I mbliana, breathnaímid siar ar fiche
bliain d’fheachtas ar fud na hEorpa ar
éirigh leis, feachtas lena bhfuiltear i
gcónaí ag tacú le tionscnaimh áitiúla atá
ag iarraidh cathracha a dhéanamh níos
sábháilte, níos glaise, níos cuimsithí,
agus níos inrochtana.
Ó thús na mílaoise i leith, tá na mílte institiúidí, gnólachtaí,
ENRanna, bailte agus cathracha tar éis gabháil le
SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN chun cuidiú le
feabhas a chur an timpeallacht uirbeach. Ag tús an aistir
seo, ní raibh ach 15 Ballstát ag an AE. Ba smaoineamh
nua é ticéid traenach a cheannach ar líne agus ní raibh
fóin chliste ná idirlíon móibíleach ann ach mar aisling. 20
bliain níos déanaí, féadaimid taisteal ar fud cathracha le
híocaíocht amháin ag baint leasa dúinn as réitigh
Soghluaisteacht-mar-Sheirbhís nó tacsaí a chur in áirithe
trí chnaipe a chliceáil tríd aip fóin chliste. Mar mhalairt air
sin, féadaimid léim ar scútar leictreach. Féadaimid
nascleanúint a dhéanamh le haip mapa arna chumasú ag
GPS, agus ceol a shruthú trí chluasáin gan sreang ar fud
an Aontais Eorpaigh ar fad ar phíosa beag den
seanchostas. Bíodh is go bhfuil athrú curtha ar shaol gach
uile dhuine ag an teicneolaíocht maidir leis an
tsoghluaisteacht uirbeach, is mar an gcéanna i gcónaí na
dúshláin a bhaineann leis an tsoghluaisteacht shábháilte,
inbhuanaithe.

Nasc le tionscnaimh AE eile
Bíodh is go dtionóltar SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN idir 16-22
Meán Fómhair gach bliain, tá tionscnaimh mhóra eile de chuid an AE ina
gcuid dhílis den timthriall bhliantúil Eorpach chomh maith, agus áirítear
orthu sin Seachtain Ghlas an AE, Seachtain Fuinnimh Inbhuanaithe an AE,
Laethanta Taighde & Nuála na hEorpa, Bliain Eorpach an Iarnróid,
Seachtain Eorpach an Spóirt agus an feachtas gaolmhar leis ar mhaithe le
stíl bheatha shláintiúil do gach duine (HealthyLifestyle4All), agus an
tSeachtain Eorpach do Dhul in Aois go Gníomhach agus go Sláintiúil.
Foilseoidh lucht eagraithe SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN na
BEARTA RÉTHAISTIL eiseamláireacha ar leathanach baile an fheachtais
agus ar na cainéil meán sóisialta a bhaineann leis na feachtais théamacha
AE seo.
Tacaíonn an tionscnamh Eorpach seo le húsáid an iompair phoiblí mar
réiteach soghluaisteachta do gach duine, atá éifeachtúil, inacmhainne,
agus astaíochtaí ísle aige. Léiríodh an tuairim dhaingean seo leis an
bhfíseán #LovePublicTransport nuair ba mheasa an phaindéim COVID-19.
Dá bhrí sin, tá SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN ceangailte go
dlúth le Bliain Eorpach an Iarnróid 2021 mar gurb é is sprioc dóibh araon
daoine a spreagadh chun gluaiseacht go hinbhuanaithe. Is é an t-iarnród
ceann de na modhanna iompair is sábháilte agus is inbhuanaithe i ngach
cearn den mhór-roinn. Spreagtar le SEACHTAIN RÉTHAISTIL na
hÉIREANN bailte agus cathracha rannpháirteacha chun nasc a dhéanamh
le Bliain Eorpach an Iarnróid agus an taisteal iarnróid a chur chun cinn i rith
sheachtain an fheachtais.
Spreagtar leis an bhfeachtas againn chomh maith bailte agus cathracha
chun Comhaontú Eorpach na hAeráide a shíniú agus Eoraip níos glaise a
thógáil i gcomhar lena chéile. Mar chuid de Comhaontú Glas, soláthraítear
leis an gComhaontú ardán chun an t-eolas a chomhroinnt, chun
díospóireacht a dhéanamh, agus chun beart a dhéanamh sa ghéarchéim
aeráide agus tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh Eorpacha agus
gluaiseachtaí aeráide ar mhaithe lena bhfás agus lena gcomhdhlúthú.

Topaicí na bliana seo
I gcomhréir le téama na bliana seo ‘Sláintiúil agus sábháilte le soghluaisteacht inbhuanaithe’, is iad na
ceithre thopaic fhócasacha ná sláinte mheabhrach, sláinte choirp, sábháilteacht agus freagairt ar COVID-19.
Sa doiciméad seo a leanas, gheobhaidh tú breac-chuntas gearr ar fhíricí agus figiúirí mar aon le samplaí den
dea-chleachtas maidir le gach aon cheann de na topaicí seo. Ní haon timpiste é gur thopaic thosaíochta an
tsláinte mheabhrach mar go moltar le SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN go mbeadh fócas níos treise
ann ar an ngaol idir an tsláinte mheabhrach agus an tsoghluaisteacht uirbeach, ceist a bhfuil méadú tagtha
ar an tábhacht a bhaineann léi le linn na paindéime. Topaic thosaíochta eile is ea an tsláinte choirp, lena náirítear tionchar thruailliú an aeir agus an truaillithe de dheasca torainn, agus tairbhe na soghluaisteachta
gníomhaí. Aibhsítear le topaic na sábháilteachta forbairtí le déanaí maidir le sábháilteacht iompair,
imeascadh daoine a bhfuil soghluaisteacht laghdaithe orthu, agus bearta forleathana sábháilteachta ar
bhóithre sa timpeallacht uirbeach. Nótáiltear chomh maith sa rannán seo freagairtí ó riaracháin uirbeacha ar
an bpaindéim COVID-19, agus an fócas á chur ar thairbhí na paindéime maidir leis an tsoghluaisteacht
uirbeach agus leis an tábhacht a bhaineann le muinín an phobail a athbhunú san iompar poiblí.
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Mheabhrach
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Tá an tsláinte mheabhrach ar
cheann de thopaicí lárnacha
théama na bliana seo agus
aibhsítear leis gné gur minic a
dhéantar faillí air: féadann an tiompar dul i gcion go mór ar
shláinte mheabhrach agus
folláine na ndaoine.

Tugtar leis deis do dhaoine caidreamh a dhéanamh agus a choinneáil le daoine eile,
rochtain ar dheiseanna gairmiúla agus oideachasúla agus ar bhearta áineasa
lasmuigh den bhaile acu, agus tugtar leis breis solúbthachta dóibh. Cumasaítear leis
stíl bheatha ghníomhach laistigh den phobal acu do dhaoine atá ag dul in aois agus
de réir an taighde tá nasc idir beartais iompair atá báúil do dhaoine aosta (ar nós
pasanna saora taistil ar bhus) agus méadú ar úsáid an iompair phoiblí i measc
daoine aosta, agus laghdaítear leis sin siomptóim an dúlagair agus mothú an
uaignis. Aibhsíodh é seo mar fhactóir tábhachtach le linn na Seachtaine Eorpaí do
Dhul in Aois go Gníomhach agus go Sláintiúil. Ina theannta sin, tá sé léirithe go
gcuireann achair níos giorra taistil leis an bhfolláine, ach go mbíonn droch-thionchar
ag timaistir a mhaireann idir 60 agus 90 nóiméad ar an bhfolláine.
Féadann staid mheabhrach atá ag dul in olcas teacht as an imní de dheasca sluaite
móra daoine nó as faisnéis nach leor maidir leis an taisteal. Ba thairbhe mór i gcónaí
é bheith i gcumas gluaiseacht thart chun saol sláintiúil, sásúil a chaitheamh. I
ndiaidh na paindéime, ní mór do chathracha oibriú níos déine fós chun limistéir
uirbeacha a chruthú ina féidir leis na cónaitheoirí gluaiseacht go hinbhuanaithe agus
go sábháilte pé uair is mian leo.

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland

Bíonn an
tionchar is
diúltaí ar
shláinte ag
turais a
mhaireann idir
60 ’& 90’

Bíonn tionchar ríthábhachtach ag an
Iompar inacmhainne don imeascadh &
tsoghluaisteacht ghníomhach ar an tsláinte don rannpháirtíocht shóisialta
I dteannta le sláinte an choirp a neartú, bíonn tairbhe as
cuimse ag an rothaíocht agus an siúl ar an meabhair.
Léirítear le cuid mhaith staidéar go laghdaítear leis an
tsoghluaisteacht ghníomhach an dúlagar, an imní, agus
fadhbanna sláinte meabhraí eile. Trí aclaíocht a fháil leis an
rothaíocht nó an siúl méadaítear ar imshruthú na fola,
scaoiltear ionoirfiní agus laghdaítear na leibhéil struis tríd is
tríd. Is cuidiú é taisteal 30 nóiméad ag siúl nó ar an rothar
gach lá fiú chun feabhas a chur ar an tsláinte mheabhrach. Is
féidir leis feabhas a chur ar an ngiúmar foriomlán mar aon le
cur le feabhas an chodlata, agus strus, imní agus tuirse a
laghdú. Laghdaítear de suas le 30% riosca an dúlagair ar
dhaoine atá gníomhach go fisiciúil agus nuair a fhanann siad
siúd a bhfuil dúlagar orthu gníomhach i gcónaí is mó an
seans go dtiocfaidh biseach orthu.
Go hiondúil, bíonn cathracha a thacaíonn le feachtais
rothaíochta agus siúil sona, sláintiúil, oideachas maith orthu
agus iad cobhsaí go geilleagrach. Baineann na táscairí seo
den chuid is mó le stíl bheatha na ndaoine a bhaineann leas
as modhanna iompair atá inbhuanaithe, sláintiúil ina saol ó lá
go lá. Formhór na n-údarás áitiúil a thuigeann a thábhachtaí
atá sé soghluaiseacht ghníomhach a chomhcheangal leis an
bplean áitiúil soghluaiseachta, glacann siad chucu chomh
maith curanna chuige sóisialta eile atá nuálach. Féadann
cónaitheoirí i gcathracha ina bhfuil an rothaíocht agus an siúl
coitianta dul i dteagmháil lena chéile agus bheith gafa go
sóisialta le daoine atá ar chomhintinn leo féin. Bíonn an
rothaíocht agus an siúl ina gcabhair chun spiorad pobail agus
braistint an mhuintearais a chothú.
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De réir mar a laghdaítear arís agus arís eile ar
inacmhainneacht na gcathracha déantar ceantar don
uasaicme amháin as críocha uirbeacha agus comharsanacht
na gcríoch sin. Bíonn daoine gan carranna – go háirithe
daoine óga agus daoine aosta – imeallaithe i bhfo-bhailte ina
mbítear ag brath ar charranna amháin chun rochtain orthu.
Tá ceangal idir scoiteacht shóisialta agus easpa
idirghníomhaíochta leis an bpobal agus an droch-shláinte.
Léirítear le taighde go bhfuil ceangal soiléir, suntasach ann
idir leibhéil na dturas agus na gníomhaíochta agus baol an
eisiaimh shóisialta. Nuair a chuirtear feabhas ar an leibhéal
soghluaiseachta is mó an dóchúlacht go laghdófar ar bhaol
an eisiaimh shóisialta. Meastar faoina luach na feabhsúcháin
a dhéantar ar iompar poiblí chun cur ar chumas na ndaoine
tabhairt faoi thurais nua agus tá aitheantas níos mó tuillte ag
an iompar poiblí mar áis luachmhar ag an bpobal foriomlán.
Mar a mhol Cathracha C40 (líonra domhanda cathracha a
bhfuil an cur chuige céanna acu chun srian a chur leis an
téamh domhanda) is ceart do chathracha cur chuige
líonraithe a ghlacadh chun córas iompair phoiblí
inacmhainne, inrochtana a bhunú, agus pleanáil fhisiciúil,
beartas táillí comhtháite, agus oibríochtaí comhtháite a
iniúchadh. Léirítear le taighde maidir le daoine a mheasann
go bhfuil an t-iompar poiblí ‘go maith’ i gcomparáid leo siúd a
mheasann go bhfuil sé ‘go dona’ gur mó faoi thrí, beagnach,
an dóchúlacht go bhfuil siad in ann rochtain ar sheirbhísí
poiblí ar nós cúraim sláinte, ollmhargaí nó oideachas. Is lú an
seans go gcuirfidh siad in iúl go mbraitheann siad faoi strus,
nó míshásta leis an saol nó go bhfuil fadhbanna sláinte
meabhraí ag cur as dóibh.

https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Taobh amuigh den iompar poiblí ar scála mór, tá ról le
comhlíonadh ag an iompar poiblí gníomhach agus an iompar
poiblí neamhinnealta chun cur leis an gcuimsiú sóisialta agus
leis an bhfolláine. Spreagtar an rothaíocht agus an siúl i
gcomharsanachtaí atá báúil le coisithe, rud a chuireann le
tuilleadh idirghníomhaíochta idir comharsana agus braistint
mhéadaithe pobail i measc na gcónaitheoirí, agus dá thoradh
sin tagann tairbhí don tsláinte coirp agus meabhrach.

Is féidir le siúlóid nó turas
rothair 30 nóiméad sa lá fiú
cuidiú le sláinte mheabhrach a
fheabhsú
Limistéir áineasa i dtimpeallachtaí
uirbeacha (faichí, spáis ghlasa, zóin áirithe do
choisithe agus saor ó charranna)
Léirítear go comhsheasmhach le taighde go bhfuil naisc ann
idir spáis ghlasa agus tairbhí don tsláinte agus don fholláine
mheabhrach. Léiríodh le suirbhé ar 10,000 duine sa RA
maidir le pobail a bhí ina gcónaí i gceantair ghlasa uirbeacha
go mba mhó an dóchúlacht go gcuirfidís in iúl leibhéil ísle
struis mheabhraigh agus leibhéil arda folláine tar éis do
choigeartú bheith déanta don éagsúlacht shocheacnamaíoch
ag leibhéal an duine aonair agus an réigiúin.

Déanann an tIonad Meabhairshláinte agus Dearadh
Uirbeach sa Ríocht Aontaithe sainaithint ar cheithre
phríomhábhar do mheabhairshláinte, agus iad coimrithe ag
an acrainm GAPS: Áiteanna glasa, áiteanna gníomhacha,
áiteanna réamhshóisialta agus áiteanna sábháilte. Tá nasc
soiléir idir spásanna glasa a bhfuil fáil orthu agus
meabhairshláinte agus folláine dearfach. Is féidir le
háiteanna glasa feabhas a chur ar ghiúmar agus aclaíocht
a spreagadh agus tús a chur le caidrimh nádúrtha. Ba
chóir do dhaoine teagmháil leanúnach agus rialta a bheith
acu le nádúr uirbeach i rith an lae, lena n-áirítear gnéithe
cosúil le zóin le hastaíochtaí ísle, laghdú ar áiteanna
páirceála le níos mó áiteanna glasa agus áiteanna móra,
siúil lenar féidir aclaíocht a dhéanamh agus meascadh le
daoine.

Is mó an seans go
dtuairisceoidh pobail atá ina
gcónaí i gceantair uirbeacha
níos glaise anacair
mheabhrach níos ísle agus
leibhéil níos airde sláinte
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Ag dul i ngleic le Truailliú Torainn & Aeir
“Déanann an iomarca torainn díobháil thromchúiseach do
shláinte an duine agus cuirtear isteach ar ghníomhaíochtaí
laethúla ar scoil, ag an obair, sa bhaile agus le linn
fóillíochta. D’fhéadfadh sé cur isteach ar chodladh, bheith
mar chúis le héifeachtaí cardashoithíocha agus
sícifiseolaíocha, cur i láthair a laghdú, ciapaireachtaí agus
athruithe san iompraíocht shóisialta a spreagadh” - dar leis
an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, EDS. Tá 20% de
dhaonra na hEorpa faoi thionchar torainn fhadtéarnach a
dhéanann dochar don tsláinte. Is é sin níos mó ná 100
milliún duine san Eoraip. Cailltear os cionn 1.6 milliún
duine sláintiúil gach bliain mar gheall ar thruailliú torainn an dara tromualach timpeallachta san Eoraip tar éis
truailliú aeir. Tá duine amháin as gach cúigear Eorpach
faoi thionchar torainn san oíche a d’fhéadfadh cur isteach
go mór ar shláinte an duine. Tá sé mar aidhm ag
tionscnaimh Eorpacha, cosúil le Seachtain Glas an AE, a
bhíonn ar siúl ón 3 Bealtaine go dtí an 13 Meitheamh, i
réimse thíortha Eorpacha, feasacht a ardú faoi
ghuaiseacha tromchúiseacha don tsláinte.
Faoi láthair, bíonn trácht ar bhóithre ag cur isteach go mór
ar líon tiúchana de thruailliú aeir i gcathracha Eorpacha.
Cé go bhfuil caighdeáin astuithe Eorpacha d’fheithiclí
(Euronorms) ag laghdú astuithe sceite, a mbeidh toradh
dearfach ar an gcaighdeán aeir idir seo agus 2030, leanfar
le drochthionchar ag líon tiúchana de NO2 agus PM. Tá na
cathracha faoi thionchar leibhéil arda de na truailleáin seo,
inar féidir an tionchar is airde a fheiceáil i sláinte phoiblí le
truailliú aeir. Tá baint ag truailleáin aeir , go háirithe ábhar

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
https://www.eugreenweek.eu/
CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

cáiníní agus ocsaíde nítrí, le drochshláinte meabhrach a
bhfuil comharthaí dúlagair mar thoradh orthu agus le
riochtaí diandúlagair dul in olcas i gcásanna ata faoi
thionchar fadtéarmacha. Tá sé mar aidhm ag institiúidí an
AE athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir faoi
Chaighdeán an Aeir, reachtaíocht an AE arna dátú an
bhliain 2004. Mar chuid den Chomhaontú Glas, táthar ag
plé athchóiriú ar thairseacha d’astuithe, chun iad a ailíniú
níos géire le moltaí an EDS. Beidh an t-athbhreithniú seo
bunaithe ar an tuairisc don Dara Dearadh d’Aer Glan a
foilsíodh ag tús 2021. Beidh tionchar aige ar thairseacha
d’astuithe a laghdú go mór san Eoraip sna blianta amach
romhainn.

20%

Tá 20% de dhaonra na hEorpa nochtaithe do
leibhéil torainn dhochracha fadtéarmacha

DEA-CHLEACHTAS

Bíonn iliomad deiseanna ann cathracha a dhearadh a
chomhcheanglaíonn gníomhaíocht fisiciúil i
ngnáthshaol na ndaoine chun ár staid mheabhrach a
threisiú. Is féidir gníomhú chun aclaíocht agus
meascadh le daoine a spreagadh tríd iompar a bhfuil
teacht air a éascú atá áisiuil, sábháilte agus
gníomhach go seomraí aclaíochta a chur lasmuigh,
chun sláinte mheabhrach a chur chun cinn.
Baineann daoine leas as a bheith sábháilte agus compordach agus iad
ag gluaiseacht thart timpeall a gcomharsanachta, agus bíonn baint mhór
ag dearadh uirbeach leis an méid sin a chur i gcrích. Áirítear soilsiú
sráide cuí agus faireachas, comharthaí talún a chabhraíonn le daoine a
bhfuil néaltrú orthu a mbealach a dhéanmh ina gcomharsanacht, mar
aon le dearadh daonlárnaí de bhealaí cónaithe, tráchtála agus
tionsclaíochta ar na samplaí de thionscaimh maidir le dearadh uirbeach.

Spás a Chur ar Fáil

An chathair 15-nóíméad

Le linn SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN le 20
bliain anuas, eagraíodh réimse leathan de
ghníomhaíochtaí áitiúla chun siúil agus rothaíocht a chur
chun cinn i gceantair uirbeacha. Eagraíonn na húdaráis
áitiúla Laethanta Saor ó Charranna trí chuid de lár na
cathrach a dhúnadh d’fheithiclí príobháideacha agus trí
spásanna, a bhíonn ar fáil ansin, a úsáid chun
soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe a chur chun cinn le
himeachtaí éagsúla. D’eagraigh cathair Varna sa Bhulgáir
Lá Saor ó Charranna in 2020, inar cuireadh cosc ar thrácht
ón bpíomhphromanáid ar feadh an lae, agus eagraíodh
áiteanna siamsaíochta ar na sráideanna lenar bhain na
daoine áitiúla taitneamh gníomhach as le chéile. Mar aon
le cathair na Bulgáire, d’eagraigh na mílte cathair ar fud na
hEorpa agus lasmuigh de, Laethanta Saor ó Charranna
agus gníomhíochtaí chun trácht a laghdú mar chuid den
fheachtas chun aird a tharraingt ar an easpa spáis do
shoghluaisteacht ghníomhach agus do chaidreamh
sóisialta.

Tugann “cathair 15-nóiméad” an deis do dhaoine a
riachtanais a chomhlíonadh agus gan ach siúlóíd nó turas
rothaíochta gearr a dhéanamh óna mbaile. Ciallaíonn sé
go n-athnascann daoine lena gceantar dúchais agus go
ndíláraítear saol agus seirbhísí na cathrach. Ba i bPáras a
cuireadh tús le coincheap an chathair 15-nóíméad, mar tá
sé mar aidhm ag na húdaráis riaracháin an méid atá
riachtanach do mhuintir Pháras a chur ar fáil dóibh béal
dorais leo chun “bunathrú éiceolaíoch” a chinntiú sa
phríomhchathair i bhfoirm comharsanachtaí. Laghdódh an
méid sin truailliú agus strus, chun ceantair mheasctha go
sóisialta agus go heacnamaíoch a chruthú, chun feabhas a
chur le caighdeán saoil na gcónaitheoirí agus na
gcuairteoirí.

Tá Fís 2020: an Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht
MORE ag forbairt coincheapa deartha a spreagann
gníomhaíocht sráide agus a laghdaíonn ceannas tráchta trí
riachtanais na n-úsáideoirí a mheas, lena n-áirítear
úsáideoirí agus coisithe maidir le soghluaisteacht
ghníomhach. Féachann MORE ar na sráideanna mar
“éiceachórais” i dtreoirchathracha ar nós Búdaipeist,
Constanta, agus Liospóin, agus tástáiltear a gcuid uirlisí
deartha um spás bóithre do chuspóirí éagsúla, cosúíl le
gluaiseacht thart, mar aon le siopadóireacht, meascadh le
daoine agus gníomhaíochtaí caitheamh aimsire.
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Tá cathair Vitoria-Gasteiz sa Spáinn, ar a bronnadh
Príomhchathair Glas na hEorpa in 2012 ag obair le fiche
nó tríocha bliain anuas chun zóin ghlasa a chruthú i lár na
cathrach agus tá Crios Glas thart timpeall air. Bíonn cónaí
ar 98% de na cónaitheoirí laistigh de 3km den Chrios Glas,
tionscadal ar mhórscála a nascann spás glas mórthimpeall
ar an gcathair ar fad. Ní hamháin gur teophointe
bithéagsúlachta é an Crios Glas, ach is ceann scríbe
móréileamh agus caitheamh aimsire é freisin, a chuireann
spás ar fáil do ghníomhaíocht fisiciúil, imeachtaí sóisialta,
agus idirghníomhaíocht leis an dúlra, cosúil le
héanbhreathnú agus feirmeoireacht orgánach. Téann
bearta glasa Vitoria-Gasteiz le chéile le polasaithe maidir
le cineálacha níos inmharthana iompair.

https://www.roadspace.eu/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human%20scale%20toolkit_final.pdf
Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

Tá sé i gceist ag cathracha sa tSualainn céim níos faide a
ghlacadh agus iompú ina gcathracha 1-nóiméad. D’eascair
an smaoineamh i Stócólm, ach tá sé mar aidhm ag
cathracha eile sa tír an tionscnamh a dhéanamh freisin,
lena mbaineann troscán adhmaid réamhdhéanta a chur
sna háiteanna páirceála saora ar na sráideanna. Tá cead
aighnis ag an bpobal áitiúil fiú i ndearadh agus i bpróiséas
forbartha den troscán. Cothaíonn an ghníomhaíocht seo
muintearas sa phobal agus cabhraíonn sé leis an
gcomharsanacht a mhúnlú trí na sráideanna a athshlánú ó
thrácht mótarthrealmhaithe.

Straitéisí Athruithe maidir le Torann
Tráchta & Truailliú Aeir
Tá an tionscadal, maoinithe ag an AE, Phenomena
(Measúnú ar Bhuntáistí Sláinte Féideartha a bhaineann le
Bearta Cealaithe Torainn san AE) ag obair chun bearta a
aithint a laghdaíonn tromualach sláinte maidir le torann
timpeallachta. Tugann an t-eolas is déanaí le fios gur chóir
na héifeachtaí a bhaineann le róthruailliú torainn a
chomhcheangail le pleanáil uirbeach. Ar na réitigh
féideartha tá straitéisí chun luas a laghdú do na limistéir
uirbeacha ar fad nó trí fhoirgnimh thráchtála a úsáid mar
bhacainní torainn. Tá an t-athrú i dtreo cosc ar thorann, ar
nós tacú le modhanna iompair inbhuanaithe cosúil le siúil
agus rothaíocht, riachtanach chun laghdú torainn
fadtéarmach mar is gá a bhaint amach. Áirítear Rialacháin
um Chead Isteach ag Feithiclí Uirbeacha, limistéir
choisithe, laghdú ar theorainn luais i gceantair uirbeacha
agus úsáid a bhaint as soghluaisteacht ghníomhach ar na
réitigh.

Laghdaítear truailliú aeir ó iompar i gceantair uirbeacha
den chuid is mó trí thrácht thruaillithe a chosc nó teorainn a
chur leis. Maidir le coincheap Bharcelona de
“shárbhlocanna” ina gearradh amach oileáin as spás saor
ó charranna trí thrácht a atreorú timpeall ar cheantair
ilbhlocanna, léirítear laghdaithe suntasacha i dtruailliú aeir
agus torainn sa chathair ó tháinig siad isteach in 2016. Tá
sé i gceist ag an údarás áitiúil anois mórshíneadh a
dhéanamh den choincheap, agus sna deich mbliana
amach romhainn tá sé mar aidhm ag Barcelona a cheantar
lárnach ar fad a athrú go ceantar níos glaise, atá fabhrach
do choisithe agus rothaithe agus go mbeadh sé saor go
hiomlán ó fheithiclí príobháideacha. Tá iarrachtaí eile
déanta ag príomhchathair na Spáinne, Maidrid, trí zón
astaíochtaí ísle (ZAI) a chur i bhfeidhm, mar chuid den
Phlean Soghluaisteachta Uirbí Inbhuanaithe (SUMP). Mar
thoradh ar an dianthionchar bhí laghdú de 15% ar thruailliú
dé-ocsaíd nítrigine i dtrí mhí agus sin amháin tar éis an ZAI
a bhunú.

Rinne an tionscadaI Interreg, atá maoinithe ag an AE,
CHIPS (Nuálaíocht Mórbhealaí Rothaíochta do Thaistil
cliste do Dhaoine agus Pleanáil Spásúlachta) mórbhealaí
rothaíochta a fhorbairt agus a chur chun cinn mar réiteach
éifeachtach agus éifeachtúil ó thaobh costas de maidir le
carbón íseal chun timaistriú go dtí ceann scríbe fostaíochta
uirbeach agus ar ais. D’fhorbair an tionscadal réitigh chun
cabhrú le cathracha agus réigiúin mórbhealaí rothaíochta a
bhunú mar tháirge nua soghluaisteachta. Is féidir le réitigh
den tsórt sin bacainn fhisiciúla agus iompraíochta a shárú
a stopann comaitéirí úsáid a bhaint as mórbhealaí
rothaíochta agus uasmhéadaítear sineirgeachas idir
mórbhealaí rothaíochta agus modhanna eile iompair.
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https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P13)
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf

D’ordaigh roinnt cathracha sa Rómáin, lena n-áirítear Iași,
Sibiu, Sighetu Marmației, Suceava, Târgu Mureș agus
Pitești ríomhbhusanna le déanaí de réir mar atá bárdais ag
glacadh le réitigh níos glaise chun a gcabhlach iompar
poiblí a shíneadh chun seirbhís níos fairsinge a thairiscint
do dhaoine áitiúla. De réir taighde nua a tháinig ó C40, is
féidir le hinfheistíochtaí suntasacha glasa in iompar poiblí
truailliú aeir, a thagann as iompar, a laghdú suas go dtí
45% agus astaíochtaí taistil uirbeacha a ghearradh níos
mó ná leath faoi 2030. Bunaithe ar Straitéis nua
Inbhuanaithe agus Soghluaisteacht Cliste de chuid an
Choimisiúin Eorpaigh, beidh 100 cathair Eorpach neodrach
ó thaobh na haeráide agus beidh 100 milliún feithicil ar a
laghad saor ó astaíochtaí ag tiomáint ar bhóithre Eorpacha
chun caighdeán aeir agus spriocanna aeráide a bhaint
amach san ilchríoch mar chuid den Chomhaontú Glas.

3

Sláinte Fhisiciúil
I dtraidisiún fada de shoghluaisteacht
ghníomhach a chur chun cinn mar chuid de
chlár oibre SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na
hÉIREANN, tá sláinte fhisiciúil mar chuid
lárnach de sholghluaisteacht inbhuanaithe
uirbeach. Ina theannta sin, tá ról suntasach
ag seachtrachtaí diúltacha a bhaineann le
trácht a íoslaghdú cosúil le hastaíochtaí
sceithphíopaí.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ

Caighdeán an Aeir
Tacaíonn staidéir a rinne an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) le déanaí
leis an tionchar díobháileach atá ag truailliú aeir, a léiríonn 376.000 bás roimh
am san AE27+Ríocht Aontaithe a bhí mar thoradh ar thruailliú míncháithnín ar
bhonn bhliantúil. Mar sin féin, tá líon na mbásanna a bhaineann le truailliú
gearrtha ina leath le 30 bliain anuas. Léirítear athruithe suntasacha a
bhaineann le laghdú ar thruailliú aeir, an úsáid a bhaineann le réitigh
shoghluaisteachta gníomhacha, modhanna nua iompair, ar nós rothair
leictreacha, mar aon le hiarrachtaí chun zóin choisithe uirbeacha agus
spásanna glasa a mhéadú. Gheall cathracha Eorpacha, cosúil le Cóbanhávan
agus Amstardam, a gcabhlach iompar poiblí ar fad a athrú go feithiclí
leictreacha faoi 2030. Ina theannta sin, roghnaigh Vín úsáid a bhaint as
busanna le breosla ailtéarnach in éineacht le bearta a spreagann úsáid a
bhaint as iompar poiblí, a d’ardaigh an sciar módail d’iompar poiblí go 39% cé
nach bhfuil ach 6% d’iompar poiblí na cathrach ag baint le hastaíochtaí CO₂.

376k

míle bás roimh am
gach bliain de bharr
truailliú cáithníní
mín -50% ó 1990

24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)

Soghluaisteacht ghníomhach
Is féidir dhá éifeacht dearfacha a bheith ag soghluaisteacht ghníomhach in
ionad feithiclí paisinéirí: sláinte fhisiciúil a fheabhsú agus astaíochtaí
sceithphíobán a laghdú. Bhain staidéar cúig bliana sa Bhreatain de thátal as
go bhfuil riosca 52% níos lú ar chomaitéirí rothaíochta bás a fháil ó ghalar
croí agus riosca 40% níos lú bás a fháil ó ailse. Frítheadh freisin go bhfuil
riosca 46% níos lú ar dhaoine a bhí faoi scrúdú galar croí agus riosca 45%
níos lú ailse a fháil ar chor ar bith.

Tá riosca 46% níos lú ag
comaitéirí rothaíochta galar croí
a fháil agus riosca 45% níos lú
acu ailse a fháil

6x
Tá méadú sé huaire
tagtha ar dhíolacháin
rothair le deich mbliana
Tá an líon is mó rothair
leictreachag an
aoisghrúpa

65-69

I dtéarmaí eacnamaíochta, ní hamháin go bhfuil stíl mhaireachtála
neamhaistreach ag déanamh díobhála don tsláinte, ach tá caillteannas
eacnamaíoch de €80 billiún in aghaidh na bliana i gceist don Aontas
Eorpach. Tá Plean Ailse a Shárú de chuid an AE ag dréim le básanna de
bharr ailse a laghdú mar gheall ar thruailliú timpeallachta seachas fachtóirí
riosca eile. Tá an Plean ag idirghníomhú go dlúth leis na Comhaontú Glas
agus Plean Gníomhaíochta Saor ó Thruailliú chun céim in airde a dhéanamh
i dtreo chéimeanna na mBallstát in aghaidh thruailleáin chun aer níos glaine
a bhaint amach trí mhonatóíreacht feabhasaithe, múnlú agus pleananna
chaighdeán an aeir.
Is féidir le soghluaisteacht laghdaithe tionchar suntasach a bheith aige ar
dhaoine scothaosta, dúshlán atá aitheanta ag an tSeachtain Eorpach do
Dhul in Aois go Gníomhach agus go Sláintiúil. Ina theannta sin, tá an
tionscnamh Eorpach seo ag dul i ngleic leis an bhfadhb leis an Tionscadal a
mhaoinigh an AE ‘Beogacht Chónasctha’. Tugtar léargas níos géire ar
rothaíocht sa chreat de SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN. Chomh
maith le hathruithe struchtúrtha, is féidir le forbairt theicneolaíocht
soghluaisteacht ghníomhach a chothú. Ceapann daoine scothaosta go bhfuil
rothaíocht fisiciúil níos deacra, agus mar sin d’fhéadfadh méadú i líon na
rothar leictreach ar phraghsanna níos tarraingtí tairbhe a dhéanamh don
aoisghrúpa seo. Tá méadú ar an iomlán san éileamh le tabhairt faoi deara i

ndíolachán faoi sé le deich mbliana anuas agus táthar ag tuar
go mbeidh siad ag dúbailt ó 2020 go dtí 2025 . De réir na
taighdí is déanaí ón nGearmáin, tá an líon is mó ríomhrothar
ar 16% ag an aoisghrúpa 65-69. Tá leath na rothar leictreach
ar fad a dhéantar sa Ghearmáin déanta ag daoine os cionn
60, agus tá 29% de na turais rothar leictreach á dhéanamh ag
daoine 70 bliain d’aois agus os a chionn. Tá na faid laethúla a
chlúdaíonn na rothair leictreacha ag na haoisghrúpaí
thuasluaite ceithre go hocht gciliméadar níos mó ná
gnáthrothair, sin méadú 70%.

Micrea-shoghluaisteacht
Seachas rothair leictreacha, tá claonadh le gairid ann i dtreo
rothair ar foluain agus scútair leictreacha i lárchathracha na
hEorpa - at a dtugtar réitigh micrea-shoghluaisteachta.
Meastar gur réiteach sciobtha agus glan iad sin chun
astaíochtaí a laghdú sna lárchathracha agus rogha eile á chur
ar fáil atá sciobtha dul ó A go B i dtimpeallachtaí uirbeacha.
Léiríonn measúnuithe Interreg i mBúcairist go n-éilíonn an
soláthróir scútar leictreach áitiúil ‘Flow’ go laghdaíonn gach
feithicil na hastaíochtaí suas go 3,500 kg de charbón le linn a
shaolré . Is ag brath ar mharthanacht agus fad ama úsáide
cibé ar féidir nó nach féidir na huimhreacha seo a bhaint
amach. Dar le staidéar amháin, níl ach úsáid ghníomhach 28
lá ceadaithe ag scútar leictreach go dtí go gcaitear i dtraipisí
iad. Mar sin féin, ní mór béim a leagan ar rothair agus scútair
leictreacha ó tharla go bhfuil siad saor ó astaíochtaí
sceithphíopaí agus go n-uasghrádaíonn siad an
soghluaisteacht i dtimpeallachtaí uirbeacha. Is féidir na réitigh
seo rogha inmharthana a chur ar fáil, an fhad is go
gcothabháiltear na feithiclí seo agus go ndéantar iad a dheisiú
agus a bhailiú ar bhealach atá fabhrach don timpeallacht.

25..https://theconversation.com/cycling-to-work-major-new-study-suggests-health-benefits-are-staggering
76292?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501309241
26..https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf
27. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
28. https://www.statista.com/statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/
29. https://www.researchgate.net/publication/324467512_Older_E-bike_Users_Demographic_Health_Mobility_Characteristics_and_Cycling_Levels
30. https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/news-article/10851/news-micromobility-bucharest-sustainable-transport/
31. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter#sind-e-scooter-umweltfreundlich
32. https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334

Bearta a chomhcheangail le Plean
Soghluaisteachta Uirbí
Inbhuanaithe (SUMP)
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Astaíochtaí a laghdú i lárchathracha
Tá buntáistí ag baint le laghdú astaíochtaí i lárchathracha
do shaol folláin. Is sampla maith amháin, atá aitheanta mar
eiseamláir ag SEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN
BEART RÉTHAISTIL, é an tionscnamh Páirceáil agus
Taisteal de chuid Q-Park. Tá an soláthróir páirceála
Beilgeach seo ag tairiscint lascaine os cionn 50% ar
pháirceáil ag stáisiún traenach ‘Antuairp Berchem’ gach
deireadh seachtaine. Tá an áis pháirceála suite go háisiúil
ag an gcuarbhóthar, chun úsáid carranna paisinéirí a
laghdú i lár na cathrach.

Teorainn a chur le cead isteach ag
carranna sna lárchathracha
Is beart eile iad na Rialacháin shealadacha nó bhuana um
Chead Isteach ag Feithiclí Uirbeacha (UVARs) chun
teorainn a chur le trácht charranna sna lárchathracha. Tá
réimse i gceist idir shrianta sealadacha agus teorainn a
chur le feithiclí le hastaíochta ísle i gceantair ar leith nó fiú
cosc cead isteach ar fheithiclí príobháideacha i gceantair
ar leith. De bhrí gur próiseas fadálach é UVAR a shocrú
suas, tá réitigh níos lú agus níos sciobtha ar fáil. Tá
straitéis chun lá saor ó charranna leagtha síos ag
Bordeaux agus Páras ar an gcéad Domhnach de gach mí
le linn 2021 trí zóin saor ó charranna a chur i bhfeidhm i
gceantair ar leith. Idir Eanáir agus Márta, bíonn tástáil ar
an gcoincheap sin in Iarthar lárchathrach Bordeaux. Ó mhí
Aibreáin ar aghaidh, tá síneadh ar an zón ó Thuaidh agus
ó Dheas. Cuirtear na rialacha i bhfeidhm idir 10am agus
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6pm nó 7pm. Cinntíonn an t-imeacht rialta sin intuarthacht
agus seachnaítear dul i gcion ar shruth tráchta suntasach
ar scála níos mó.
D’athraigh cathair na Polainne, Kraków, a rialacha
páirceála maidir le cearnóga cathracha éagsúla. Rinne
siopadóirí agus gníomhairí charrchlós agóidí in aghaidh na
n-athruithe sin. Tháinig athrú ar an staid naimhdeach sin le
míonna éagsúla anuas ó tharla nach raibh caillteannais
eacnamúla shuntasacha i gceist ag na siopadóirí agus na
húinéirí carrchlós agus gur chaith daoine níos mó ama san
ceantair athstruchtúrtha. Dar le hos cionn 75% de dhaoine
a chaith vóta, níl siad ag iarraidh dul ar ais chuig an gcás
céanna arís. Leag siad béim ar an áthas ar leith a bhain le
hasláithreacht carranna sna ceantair seo, agus iad ag
baint sásaimh as an tírdhreachú struchtúrtha, na foirgnimh
stairiúla agus an t-atmaisféar ginearálta. Tá na samplaí
seo ó na cathracha thuasluaite mar chuid bheag de
chomhiarrachtaí a rinne cathracha na hEorpa chun
dícharbónú.

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

Maidir le foirbairt an SUMP, plean atá fadtéarmach, a
chuimsíonn soghluaisteacht comhtháite don cheantar
uirbeach feidhmeach ar fad, cuirtear aidhmeanna soiléire
fadtéarmacha ar fáil trí na dúshláin soghluaisteachta a
scrúdú ar bhealach iomlánaíoch, agus trí dhul i ngleic leis an
modh iompair ar fad chun seachtrachtaí a laghdú atá
díobhálach do dhaoine agus don timpeallacht. Leag Cathair
Bhúdapeist béim ar thábhacht SUMP mar réiteach ar chur
chuige níos comhchuibhithe ag páirtithe leasmhara éagsúla
ó ranna bardasacha agus ionadaithe stát go comhlachtaí
iompair. Tá an comhordú seo faoi ráthaíocht an
chomhthacaíochta atá ag teastáil chun SUMP a chur i
bhfeidhm. Tá níos mó eolais faoi SUMP foilsithe ar an
ardán ELTIS agus laistigh de na treoirlínte chun SUMPanna
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Spás a scaoileadh do shoghluaisteacht ghníomhach
Tugtar spreagadh do ghníomhaíocht fhisiciúil trí cheantair uirbeacha
ghlasa a chur ar fáil a chuireann spás ar fáil do bhogshoadar, ióga nó
chun súp a bhaint as an dúlra agus as an ngrian - agus laghdaíonn sé
teocht dromchla ar an sráideanna nó sna foirgnimh asfailt, ó tharla go
gcuireann crainnte agus toim níos mó scátha ar fáil. Léiríonn samplaí as
Gothenburg na Sualainne go raibh an teocht i bpáirc chathrach 4°C níos
lú ná sa cheantar uirbeach faoi fhoirgnimh. Ina theannta sin, laghdaíonn
crainnte agus bláthanna agus toir leibhéil CO2, cuirtear gnáthóg nádúrtha
ar fáil d’ainmhithe, agus méadaítear an luach ar an réadmhaoin
mórthimpeall fiú. Sampla eile ó Pháras. Tá sé mar aidhm ag
príomhchathair na Fraince na deiseanna a chaipitliú a bhaineann le glasú
uirbeach trí 170,000 crann a chur, ais lárnach glas a chruthú agus 30
heictéar a chur ar leataobh le haghaidh páirceanna agus gáirdíní. Ó tharla
go bhfuil 500,000 crann ag Páras cheana féin, mhéadódh an plean, a
chuirfear i bhfeidhm faoi 2026, líon na gcrann go 25%.

Soghluaisteacht ghníomhach a spreagadh
Is féidir tionchar suntasach a bheith ag soghluaisteacht ghníomhach a
dhreasú. Tá scéimeanna dreasaithe ar fáil le fada i dtíortha éagsúla,
cosúil leis ‘an scéim um rothaíocht chun na hoibre’ sa Ríocht Aontaithe, a
chuireann díolúine chánach ar fáil chun rothair agus trealamh cuí a
cheannach nó a fháil ar cíos atá díolúine ó cháin. Tá samplaí cosúil leo
sin le fáil sa Bheilg, tír ata tugtha do charranna a úsáid agus a bhfuil grá
mór ag an tír do rothaíocht ghairmiúil. Chruthaigh ‘Fietsersbond’ (grúpa
tacaíochta rothaíochta Ollainnise do Flóndras agus don Bhruiséil) dúshlán
d’fhostaithe chun soghluaisteacht ghníomhach a spreagadh trí
chiliméadair a rianú le haip agus trí rothaíocht a spreagadh le himeachtaí
agus duaiseanna a spreagann na fostaithe.

37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

Tá sé mar aidhm ag Páras

170,000
crann a phlandáil faoi 2026

+25%
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Bearta Sábháilteachta
Caitheann an chuid seo súil ar Threoirlínte
Téamacha a bhaineann le bearta
sábháilteachta, atá roinnte ina dhá leath:
sábháilteacht iompair, ar nós bearta
sábháilteachta do dhaoine
beagluaineachta; agus sábháilteacht ar
bhóithre. Tá bearta san áireamh ansin
chun dul i ngleic le timpistí agus le
básanna tráchta.

~15%
san AE faoi
mhíchumas

39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf
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Slándáil a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas
Tá thart ar 15% de dhaoine san Eoraip faoi mhíchumas, uimhir a d’fhéadfadh ardú le
haosú déimeagrafaice. Mar sin, d’aithin an Coiste Iompair sa Pharlaimint Eorpach
deacrachtaí éagsúla maidir le daoine beagluaineachta nó daoine atá dall nó daoine
le lagamhairc a bhaineann úsáid as iompar poiblí. Baineann siad thar aon ní eile leis
na mórbhacainní rochtana ag acomhail agus pointí aistrithe, agus le heaspa
faisnéise ar inrochtaineacht an iompair áitiúil. I gcás go bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil,
is minic nach mbíonn an meán ceart inti, amhail formáid braille nó fuaime.

Dlús a chur le sábháilteacht ar bhóithre
Tá na Ballstáit Eorpacha ag aistriú i dtreo na sprice um
nialas básanna ar bhóithre – nó ‘Fís Nialais’, faoi mar a
léirigh an Coimisiún Eorpach. Tá laghdú tagtha ar líon na
mbásanna a bhuí le criosanna sábhála agus reachtaíocht
eile AE um shábháilteacht, dul chun cinn sa teicneolaíocht
sa tionscal gluaisteán agus rialacha náisiúnta níos doichte
maidir le luasteorainneacha. In 2001, fuair beagnach
55,000 duine bás i dtimpistí bóthair; faoi 2018, tháinig
laghdú os cionn 50% ar an líon sin.

Sábháilteacht rothaithe agus coisithe
Tarlaíonn 38% den na timpistí marfacha ar bhóithre
uirbeacha. Dá réir sin, féachtar le téama bliantúil
SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN le haghaidh
2021 le feasacht a spreagadh maidir leis an bhfigiúr
uafásach de thart ar 9,500 bás in 2018 . Baineann os cionn
50% de na básanna sin le rothaithe nó le coisithe. Tá
cúisíocht shoiléir idir luas cairr agus déine gortaithe rothaí
nó coisí. Mar shampla, taispeántar go mbeidh seans
marthanais 90% ag coisithe nuair a bhuaileann carr iad a
bhí ag taisteal ag 30km/u nó faoi sin, ach go mbeidh seans
níos lú ná 50% acu teacht slán as imbhuaileadh ag 45km/u
agus seans ar bith beagnach teacht slán as imbhuaileadh
80km/u nó níos aired.
Is iad rothaithe agus coisithe na grúpaí is leochailí do
thrácht uirbeach fós. Faoi mar a tugadh chun suntais i
nDoiciméad Oibre Inmheánach an Choimisiúin Eorpaigh
‘Creat Beartais AE um Shábháilteacht ar Bhóithre 202141.
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2030 - Na chéad chéimeanna eile i dtreo “Fís Nialais”’,
tábonneagar bóithre agus an timpeallacht ina dtoisc a
chuireann le níos mó ná 30% de thimpistí chairr . Sna
samplaí den dea-chleachtas sa roinn seo a leanas
tarraingítear aird ar réitigh bhonneagair ó gach cearn den
Eoraip.

Rialachán maidir le sábháilteacht
scútar leictreach
Tá borradh tagtha ar réitigh mhicrea-shoghluaisteachta,
amhail scútair leictreachaar foluain, ar fud ionchathracha
na hEorpa. Mar sin féin, atá athrúcháin shuntasacha sna
creata rialála. Cé go bhforchuireann roinnt cathracha
luasteorainn 20km/u, ceadaíonn cuid eile acu luasanna
níos airde. Tá reachtaíocht i bhfeidhm i roinnt tíortha AE
lena gceanglaítear ar thiománaithe -scútar leictreach úsáid
a bhaint as cosáin, agus léiríonn cuid eile acu gur cheart
do scútair leictreacha úsáid a bhaint as an mbóthar nó as
an raon rothar, más infheidhme. D’fhéadfadh reachtaíocht
mhíshoiléir agus neamhsheasmhach mar sin a bheith ina
cúis le cásanna contúirteacha agus deacrachtaí a chruthú
do thaistealaithe.
Lena chois sin, d’fhéadfadh rialacha páirceála le haghaidh
r-scútar feabhas a chur ar an tsábháilteacht fhoriomlán
d’úsáideoirí bóithre. Chuir cathracha ar nós Malaga
limistéir thiomnaithe pháirceála ar bun chun páirceáil
bhradach scútar leictreach ar foluain ar chosáin a
sheachaint . Tá cathracha ar fud na hEorpa ag dul i ngleic
le luas iomarcach trí luasteorainneacha soiléire a shocrú
agus fíneálacha móra a ghearradh as

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

neamhchomhlíonadh. Thug Páras fíneáil €135 isteach as
bheith ag taisteal ar an gcosán agus shocraigh sé
luasteorainn 20km/u le haghaidh r-scútar .
Is féidir a thabhairt faoi deara go bhfuil gá leis na rialacha
thuasluaite, mar go léirítear le staitisticí sábháilteachta an
chontúirt fhollasach a bhaineann le réitigh
shoghluaisteachta dá leithéid. Tugtar le fios i dtaighde ón
Danmhairg go bhfuil gortuithe a tharlaíonn le scútair
leictreacha ocht n-uaire níos airde ná na cinn a bhaineann
le rothaithe, agus léirítear i staitisticí ó SAM go bhfuil dhá
oiread seans ann go dtarlóidh gortuithe cinn d’úsáideoirí
scútar leictreach. Is iad réitigh ar na líonta measartha ard
sin dul i ngleic le tiomáint faoi thionchar alcóil agus oiliúint
do thiománaithe d’úsáideoirí micrea-shoghluaisteachta,
agus caighdeán na mbóithre agus na gcosán cathrach a
fheabhsú trí linntreoga a laghdú agus cosáin réidhe a
chinntiú nuair is féidir.

-50%

38%

i mbásanna bóithre
2018 vs 2001

>30%

Tárlaíonn 38% de
thimpistí marfacha ar
bhóithre uirbeacha

Bhain 30% de na
timpistí le bonneagar
bóithre
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Feasacht a spreagadh trí
dhearcthaí a athrú

Aird a dhíriú ar ghrúpaí leochaileacha
Mar cheann de réigiúin chathracha Lár na hEorpa, chuir
Búdaipeist plean soghluaiseachta ar bun ina ndírítear aird
shuntasach ar choisithe, agus tugadh bearta éagsúla chun
suntais ann maidir leis an tréimhse chur chun feidhme
2014 go 2030. Is é ceann díobh sin athbhreithniú bliantúil a
dhéanamh ar chomhartha tráchta thart ar naíolanna,
scoileanna agus saoráidí oideachais eile. Tá sé sin
tacaithe ag criosanna maolaithe breise tráchta. Ba cheart
na limistéir luais laghdaithe a chur chun feidhme gan aon
chomharthaí breise, toisc go mbeidh na rialacha
féinmhínithe. Bainfear é sin amach trí chúrsa an bhóthair a
athrú trí láithreáin srianta nó ‘oileáin sábháilteachta’ a
mhéadú. Cuimsíodh na tionscnaimh sin mar phacáistí
beart laistigh de Plean Soghluaisteachta Uirbí
Inbhuanaithe Bhúdaipeist.
Soláthraíonn an Cumann Idirnáisiúnta le haghaidh Iompar
Poiblí (UITP) roinnt treoirlínte molta maidir le conas tacú le
daoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe nó atá faoi
mhíchumas eile a bhfuil cuidiú ag teastáil uathu nó conas
bheith ag caidreamh leo. Seachas an chomhairle bheith
foighneach, molann UITP aghaidh a thabhairt ar an
bpaisinéir go díreach, in ionad labhairt le duine atá in
éineacht leo. Agus tú ag labhairt le duine ag a bhfuil
riachtanas, ba cheart an chomharthaíocht choirp a oiriúnú
don ábhar labhartha chun mearbhall a sheachaint. Lena
chois sin, ba cheart spás pearsanta daoine faoi
mhíchumas a urramú i gcónaí.
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Soláthraíonn Vín agus a ghníomhaireacht iompair ‘ iener
Linien’ sampla iontach de chuimsiú daoine a bhfuil a
soghluaiseacht laghdaithe agus daoine atá dall nó daoine
lagamhairc. Rinneadh malartuithe idir polaiteoirí agus na
grúpaí leasmhara faoi seach chun tuiscint a fháil ar a
mianta agus ar a riachtanais. Cuireadh gníomhaíochtaí
comhair, amhail ‘ceardlanna siúil’ ar bun chun daoine a
bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, daoine atá dall nó
daoine lagamhairc agus cinnteoirí a thabhairt le chéile,
chun siúl le chéile i ngaireacht na stadanna iompair
phoiblí. Cuidíonn na malartuithe sin le feasacht a
spreagadh. Rinneadh córais urláir tíleanna nó clocha
pábhála ar a bhfuil eitrí nó uchtóga, a shuiteáil ag
stadanna iompair phoiblí ‘ iener Linien’ ó 1999. Cuidíonn
na córais fhorleathana sin le daoine atá dall nó daoine
lagamhairc leis an mbealach is sábháilte agus is gasta
isteach in iompar poiblí agus amach as a fháil. Lena chois
sin, a bhuí le hiarracht sheanbhunaithe ag ‘ iener Linien’,
tá gach stáisiún inrochtana ar leibhéal na talún.

http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/
https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/

54. https://www1.wienerlinien.at/media/files/2020/barrierefrei_354241.pdf
55.http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=qe0x0dQC
56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo
57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

Malairt oscailte le daoine faoi
mhíchumas chun comhbhá a chothú
Is iad feachtais spreagtha feasachta réitigh eile phraiticiúil
agus atá éasca lena gcur chun feidhme. Áirítear ar
shamplaí den dea-chleachtas ó chathracha Eorpacha
ceardlanna, siúlóid sa chathair le daoine atá dall nó daoine
lagamhairc agus feachtais faisnéise. Tugtar chun suntais
sna Treoirlínte Téamacha sin trí shampla ó
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na
hÉIREANN BHEART RÉTHAISTIL. D’eagraigh baile beag
in Mallorca, oileáin sa Spáinn, an tionscadal ‘cathair na
gcoinní céadaithne’ chun deis a thabhairt do dhaoine dul
ag siúl gan amharc ar bith acu, le cuidiú ó dhuine dall ón
bpobal áitiúil. Tarraingíonn an gcomhshiúlóid tríd an
gcathair aird ar na cineálacha fadhbanna a bhaineann le
hinrochtaineacht agus spreagtar feasacht i ndáil le ceapa
tuisle . D’eagraigh baile Montargis sa Fhrainc, atá
lonnaithe 70km soir ó Orléan, feachtas spreagtha
feasachta comhchosúil inar díríodh a iarrachtaí ar oifigigh
thofa. Treoraíodh na hoifigigh trí na bacainní éagsúla chun
blaiseadh a fháil de dhaille, de bhodhaire agus de
shoghluaisteacht laghdaithe . Tagann réiteach eile ó
chathair Izmir sa Tuirc, i gcás gur úsáid daoine a bhí faoi
mhíchumas agus nach raibh faoi mhíchumas rothar
tandaim le chéile. Le linn dóibh bheith ag rothaíocht,
sainaithníodh bacainní coiteanna .

Teorannú do choisithe
Baineann stair fhada le laethanta nó deireadh seachtaine
saor ó charranna mar chuid de chomóradh SHEACHTAIN
RÉTHAISTIL na hÉIREANN. Tá bearta sealadacha a
thosaigh mar ghníomhaíochtaí SHEACHTAIN
RÉTHAISTIL na hÉIREANN, in go leor cásanna, ina
réitigh bhuana anois. Chuir Bologna, buaiteoir dhuais
SHEACHTAIN RÉTHAISTIL na hÉIREANN 2011, limistéir
saor ó charranna i bhfeidhm i lár stairiúil na cathrach mar
bheart sealadach. Deich mbliana ina dhiaidh sin, tá
deireadh seachtaine saor ó charranna ina chomhpháirt
riachtanach de shaol na cathrach in Bologna anois. Is
féidir leis na scéalta sin cathracha a spreagadh ar fud na
hEorpa chun athruithe comhchosúla ó bhonn a thosú
chomh maith.
Toisc go bhféadfadh sé go nglacfadh sé tamall fada le
hiarrachtaí maidir le teorannú do choisithe a chur chun
feidhme, táthar ag éirí go han-mhaith leis an gcur chuige
céim ar chéim atá glactha ag Ljubljana, príomhchathair na
Slóivéine, toisc go raibh limistéar teorannaithe do choisithe
de níos nó ná 100 000 m2 (coibhéis de níos mó ná 140
faiche pheile) mar thoradh air. Chuir an chathair tús leis an
bpróiseas athbheochana sin i ndiaidh aghaidh a thabhairt
ar leibhéil mhéadaithe tráchta i lár na cathrach. Áiríodh leis
na hiarrachtaí sin na bruacha abhann san ionchathair a
athbheochan agus trí dhroichid bhreise coisithe a thógáil
trasna na habhann. A bhuí le malartuithe táirgiúla le
háitritheoirí Ljubljana, bainfidh rátáil fhaofa 88-95% leis na
próisis fhadtéarmacha sin chun trácht carranna sa chathair
a laghdú.
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60. https://www.sutp.org/publications/9584/
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Maolú tráchta agus luasteorainneacha
cathrach a laghdú
Tá teorannú do choisithe ar shráideanna iomlána ina
bheart féideartha lena gcuirtear bac ar inrochtaineacht ar
limistéir áirithe le haghaidh trácht carranna paisinéirí. Mar
sin féin, d’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag bearta
bonneagair níos lú ar shábháilteacht coisithe freisin. I
staidéar a rinneadh sa Ghearmáin, tugtar chun suntais
bearta beaga éagsúla agus na héifeachtaí a bhaineanna
leo, amhail oileáin choisithe, síntí srianta coisithe, cúngú
bóithre nó plandú , gan ach cúpla ceann a lua. Is
láithreacha ar leith iad oileáin choisithe i lár an bhóthair,
inar féidir le coisithe stopadh agus iad ag dul trasna
príomhbhóithre nó bóithre den dara grád nuair atá siad
gnóthach – beart atá thar a bheith cuiditheach do dhaoine
scothaosta, daoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe
agus páistí. Leis an mbeart beag bonneagair sin
laghdaítear luas, tarraingítear aird an tiománaí, agus
laghdaítear an fad leis an tsráid a thrasnú. Is é dul trasna
na sráide an phríomhchúise le cúngú bóithre a chur chun
feidhme, a fheidhmíonn chun an trácht a mhaolú chomh
maith.
Beart suntasach eile chun sábháilteacht ar bhóithre do
choisithe agus do rothaithe a fheabhsú is ea an
luasteorainn i limistéir ardriosca faoi leith, nó trasna
limistéar iomlán cathrach a laghdú. Cé go bhfuil an
luasteorainn i limistéir áirithe laghdaithe ag roinnt
cathracha Eorpacha éagsúla, baineann suim faoi leith leis
an dá shampla le déanaí seo a leanas: Bilbao sa Spáinn
agus príomhchathair na Beilge, an Bhruiséil. Bhuaigh
Bilbao Gradam AE um Shábháilteacht ar Bhóithre in 2020,
agus fuair an Bhruiséil an Gradam as Pleanáil do
Shoghluaisteacht Uirbeach Inbhuanaithe in 2019.
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Leabaithe ina SUMP, bhunaigh Bilbao plean um
shoghluaisteacht shábháilte in 2007, lenar teorannaíodh
básanna ar bhóithre go dtí trí dhuine ar a mhéad a
d’fhulaing timpiste ar bhóithre ó 2011 i leith. Ar an gcéad
chathair ina bhfuil os cionn 300,000 áitritheoir a chuir
luasteorainn 30km/u i bhfeidhm ar 87% dá bóithre, ghlac
Bilbao céim shuntasach chun an tsábháilteacht ar bhóithre
a fheabhsú, agus an truailliú teorainn agus tionchair
sheachtracha dhiúltacha eile a bhaineann le trácht
carranna paisinéirí á laghdú. Glacadh go forleathan leis na
bearta sin, a bhuí le plé iomlánach le páirtithe leasmhara
áitiúla agus plean láidir cumarsáide chun glacadh na
mbeart ag cónaitheoirí a chothú. Ní raibh bunús ar bith leis
na hionchais go méadófaí na hamanna taistil 30km/u agus
go gcuirfí bac ar an sreabhadh tráchta mar gheall ar an
luasteorainn. Rinneadh athrú mór eile ó bhonn sa
Bhruiséil, a d’athraigh a luasteorainn chomh maith go dtí
30km/u ar gach bóthar ón 1 Eanáir 2021, seachas roinnt
príomhbhóithre. Is é chun dul i ngleic leis an truailliú
torainn agus le sábháilteacht ar bhóithre na
príomhchúiseanna leis an mórchéim sin. Bhí na torthaí le
feiceáil cheana i ndiaidh mí amháin dá cur i bhfeidhm, de
réir seiceálacha luais ar fud dosaen suíomh sa
phríomhchathair Eorpach. Léirítear i sonraí gur tháinig
laghdú 9% ar an meán ar an luas sna limistéir 30km/u
agus 50km/u i ndiaidh mí amháin dá chur i bhfeidhm.
D’ainneoin a ndeirtear, tá na hamanna taistil ar an iomlán
fós seasmhach le linn na n-uaireanta buaice agus na nuaireanta seachbhuaice.

5

Freagairt ar COVID-19
Sa roinn seo tugtar chun suntais na bearta
freagartha éagsúla ar COVID-19 sa
tsoghluaisteacht chathrach, agus roinnt
staitisticí a raibh tionchar an-suntasach acu
ar an saol poiblí i gcathracha Eorpacha ar fud
an domhain. Go sonrach, dírímid ar na
gnéithe dearfacha a bhaineann leis na
hathruithe a cuireadh chun feidhme mar
fhreagairt ar an bpaindéim.
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Ba mhaith leis na húdair béim a chur air go bhfuil ábhar fairsing faoin topaic sin scríofa
ag a lán tionscadal, eagraíochtaí, agus institiúidí eile atá maoinithe ag AE. The SUMP
Topic Guide on Planning for More Resilient and Robust Urban Mobility (An Treoir
Topaice maidir le Pleanáil le haghaidh Soghluaisteacht Chathrach Níos Athléimní agus
Níos Láidre) agus SUMP Practitioner Briefing on COVID-19 (Mionteagasc Cleachtóirí
SUMP maidir le COVID-19) soláthraítear treoir chuimsitheach agus samplaí den deachleachtas. Soláthraítear sa doiciméad seo forléargas gearr ar roinnt de na bearta
roghnaithe.
Tacaíonn an Comhaontú Glas leis an téarnamh i ndiaidh COVID-19 trí chuidiú a
thabhairt le geilleagar AE níos inbhuanaithe a athchruthú, deiseanna poist a chruthú,
agus an éagothroime shóisialta a laghdú. Féachtar le Straitéis nua Inbhuanaithe agus
Soghluaisteacht Cliste an Choimisiúin Eorpaigh le cuidiú leis an gcóras iompair Eorpach
téarnamh go gasta as tionchar dian ghéarchéim COVID-19 agus éirí níos inbhuanaithe,
níos cliste agus níos athléimní.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ

Muinín a chothú san iompar poiblí arís
Ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain, tá laghdú mór
tagtha ar úsáid an iompair phoiblí mar gheall ar COVID-19.
Tháinig laghdú 85% go 95 % ar úsáid an iompair phoiblí i
gcathracha Eorpacha amhail Lyon agus Nice ag tús 2020.
Chonacthas laghdú suntasach comhchosúil san Ísiltír.
Tharla an laghdú mó sin ar líon na bpaisinéirí mar gheall
go páirteach ar bhuarthaí gan bhunús i ndáil leis an mbaol
go bhfaighfeá an víreas i dtraenacha agus i mbusanna.
Léirítear i sonraí ó ghníomhaireachtaí na Gearmáine agus
na Fraince um rialú galar, áfach, nach féidir ach le 0.2% go
1.2% d’ionfhabhtuithe COVID-19 a rianú go gach modh
iompair (talamh, aer, agus muir ). Tá na torthaí sin tacaithe
ag staidéar a rinneadh sa tSín trí mheasúnú a dhéanamh
ar bhraislí a bhaineann le traenacha ardluais. Cuirtear
béim sa staidéar air go bhfuil iompar poiblí an-sábháilte
agus go bhfuil go leor spáis ar fáil chun na paisinéirí a
scaradh amach óna chéile agus bíonn tréimhse an nochta
an-ghairid. Dearbhaítear i staidéir ón bhFrainc, ón Ostair
agus ón tSeapáin nach mbaineann ach riosca íosta le
turais ghairid ar an meitreo, agus déantar comparáid idir
thurais il-uaireanta ar thraenacha.
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Aistriú i dtreo soghluaisteacht
ghníomhach
Mar aon leis an laghdú suntasach ar úsáid an iompair
phoiblí agus trácht comaitéireachta, bhí aistriú soiléir i
gcomhair soghluaisteacht ghníomhach, amhail rothaíocht
agus siúl. Chothaigh lucht riaracháin cathrach ar fud na
hEorpa athrú ar iompraíocht ar fud trí chosáin rothaíochta
bhuana nó shealadacha a bhunú. I staidéar a rinneadh sa
Ghearmáin rinneadh anailís ar na fógraí ar fud na hEorpa i
ndáil le tob-lánaí rothar i rith na paindéime. Shonraigh na
taighdeoirí gur fógraíodh 2000 ciliméadar de na hathruithe
bonneagair sin ó mhí Iúil 2020. Cuireadh tob-lanaí rothar
cosúil leo sin ar bun in go leor cathracha Eorpacha níos
mó, lena n-áirítear Beirlín (23km), an Bhruiséil (40km ),
Búdaipeist (20km), Páras (32km), agus an Róimh (150km).

Feabhsaithe ar chaighdeán an Aeir
Chomh maith leis an aistriú i bhfabhar soghluaisteacht
ghníomhach, sonraíodh laghdú i gcathracha Eorpacha ar
na leibhéil truaillithe de dhé-ocsaíd Nítrigin (NO2) agus
mínábhar cáithníneach (PM2.5) le linn mhí na dianghlasála
i Márta 2020. I gcomparáid leis an mbliain roimhe sin,
tháinig laghdú an-mhór ar astaíochtaí NO2 i gcathracha
Eorpacha, amhail Páras (54%), Milano (21%), Barcelona
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https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf
https://www.eltis.org/in-brief/news/covid-19-and-public-transport-results-early-studies-infection-risks
https://arxiv.org/pdf/2008.05883.pdf
https://www.brusselstimes.com/brussels-2/133559/how-covid-changed-brussels/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/cleaner-and-greener-covid-19-prompts-worlds-cities-to-free-public-space-of-cars
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/covid-19/Pollution%20Europe%20%281%29_0.jpg
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://etsc.eu/pin-briefing-the-impact-of-covid-19-lockdowns-on-road-deaths-in-april-2020/

Ní féidir ach 0.2% go
1.2% d'ionfhabhtuithe
COVID-19 a rianú do
gach modh iompair
(55%) agus Liospóin (51%), de réir na Gníomhaireachta
Eorpaí Chomhshaoil, (EEA ). Maidir le NO2, léirítear in
anailísí a rinne saotharlann mheitéareolaíoch in Ollscoil
Sorbonne i bPáras, an Frainc, gur tháinig laghdú níos nó
ná 30% i gceantair chathracha na hOstaire, na Beilge, na
Bulgáire, na Fraince, na hIodáile, na Spáinne, na
hEilvéise, agus na Portaingéile (i gcás go raibh na
laghduithe os cionn 50%). Tháinig laghdú ar astaíochtaí i
gceantair chathracha i ngach tír Eorpach ar a ndearnadh
measúnú. Baineann sé sin le PM2.5 chomh maith, agus
laghdú ar gach ceantar cathrach seachas sa Pholainn. Bhí
na laghduithe is mó sa Fhrainc (18%), san Iodáil (20.5%),
sa Phortaingéil (23.5%), agus sa tSlóivéin (18.4%).
Tháinig laghdú ar na básanna i dtimpistí bóthair chomh
maith mar gheall ar an laghdú ar thrácht feithiclí. As 25
Ballstát an Aontais Eorpaigh, tháinig laghdú i 19 gcinn
dóibh ar bhásanna ar bhóithre i mí Aibreáin 2020 i
gcomparáid le mí Aibreáin na trí bliana roimhe sin.
Bhásaigh 910 duine i gcomparáid leis an meán roimhe sin
de 1,415 bás, laghdú thart ar 35%.

DEA-CHLEACHTAS
Mhol na húdair an fhaisnéis a bhailigh comhpháirtithe na
SEACHTAINE RÉTHAISTIL na hÉIREANN amhail
acmhainní maidir le ‘CO ID-19 agus soghluaisteacht’,
‘cathracha a athchruthú i ndiaidh COVID-19’, chomh maith
le Treoir Topaicí SUMP ar Athléimneacht COVID-19.

Bearta sábháilteachta san iompar
poiblí
Roghnaigh roinnt cathracha Eorpach busanna tiomnaithe
do ghrúpaí leochaileacha nó d’oibrithe riachtanacha ag
buaicphointe phaindéim COVID-19, amhail cathair Iasi sa
Róimh. Is féidir bearta comhchosúla a fháil i gcathracha
eile, amhail Baile Átha Cliath, a roghnaigh minicíochtaí na
mbusanna ar bhealaí atá ann cheana a choimeád, in
ainneoin an laghdaithe ar úsáid an iompair phoiblí. Lena
chois sin, cuireadh bealaí busanna in oiriúint chun plódú a
sheachaint ag stadanna cúnga bus agus chun freastal ar
chosáin rothaíochta ar bhóithre phríomhchathair na
hÉireann. Baineann tairbhe shuntasach le comhroinnt
faisnéise chomh maith sa bheart i gcoinne na paindéime,
mar shampla, faisnéis áitíochta bhreise a chomhroinn
Deutsche Bahn (Seirbhísí Iarnróid na Gearmáine) agus
busanna sa Chatalóin , an Spáinn trí fheidhmchláir fón
póca.
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Soghluaisteacht ghníomhach le linn
COVID-19
Toisc gur roghnaigh a lán daoine roghanna soghluaisteachta
amhail siúl agus rothaíocht, ghlac bardais chathrach bearta
éagsúla chun soghluaisteacht ghníomhach a spreagadh agus
an t-ualach ar an mbonneagar iompair phoiblí a laghdú.
Leathnaigh a lán cathracha a mbonneagar soghluaisteachta
sealadach malartach chun réitigh bhuana a chruthú. Nuair a
foilsíodh an doiciméad seo, ní raibh sé fós soiléir an gcoinneofar
gach beart sealadach i bhfeidhm, mar sin dírímid ar rogha na
mbeart buan.
Spreag roinnt cathracha ar fud an domhain cathair Milano san
Iodáil chun athmhachnamh a dhéanamh ar dháileadh spás na
mbóithre sa i lár na cathrach. Féachtar sa doiciméad beartais
‘Strade Aperte’ (Bóithre Oscailte) le lánaí rothaíochta agus spás
coisithe a shíneadh chun sráideanna na cathracha a oscailt
chun soghluaisteacht ghníomhach a spreagadh agus an fócas a
aistriú ar shiúl ó charranna paisinéirí. Le clár na mBóithre
Oscailte glactar réitigh fheiceálacha ó chathracha eile amhail
Beirlín agus Barcelona chun plandú crann, athchóiriú búlbhard
agus athstruchtúrú acomhal le méid suntasach tráchta a
chinntiú. Cé gur shainigh cathracha eile sprioc inbhraite de
roinnt shonrach ciliméadar de lánaí rothaíochta, féachtar le clár
Milano aistriú meabhrach i dtreo fócais ar shoghluaisteacht
ghníomhach a chruthú.
Chuir Bordeaux, réigiún ina ndéantar fíon den ainm céanna
agus ina bhfuil cónaí ar 250,000 duine tob-lánaí rothaíochta 78
ciliméadar, seastáin shealadacha rothar i lár na cathrach agus
flít tiomnaithe de 1,000 rothar ar cíos do scoláirí ar bun, chomh
maith le 200 rothar leictreach breise chun borradh a chur faoin
bhflít ar chíos atá ann cheana.
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Rianú mear na bPlean
Soghluaisteachta Uirbí
Inbhuanaithe (SUMPanna)
Déanfaidh Bologna, cathair mac léinn agus príomhchathair
réigiún Emilia-Romagna na hIodáile, a líonra reatha de 145
ciliméadar de chosáin rothaíochta a leathnú go dtí thart ar
500 ciliméadar sna blianta amach romhainn. Luathaíodh
na pleananna rothaíochta, a forbraíodh faoi chuimsiú an
Plean Soghluaisteachta Uirbí Inbhuanaithe (SUMP), le linn
phaindéim COVID-19. Bhí le 60% de na pleananna ó
SUMP Bologna, Bicip Metropolitana, chun lár na cathrach,
ceantair thráchtála agus chónaithe den réigiún cathrach a
nascadh, le bheith críochnaithe faoi dheireadh 2020 de réir
mhéara Bologna . D’imir SUMP príomhról, toisc go
rabhthas ábalta na pleananna a bhí ann cheana a chur
chun feidhme go gasta i gceantar cathrach agus cathair
Bologna. Baineann cuspóirí fadtéarmacha le Plean
Soghluaisteachta Uirbí Inbhuanaithe, ach cuimsítear
spriocanna gearrthéarmacha leis chomh maith. Mar gheall
ar an tsolúbthacht bhí bailte agus cathracha eile ag a raibh
SUMP, amhail Antuairp agus Gent (an Bheilg), Katowice
(an Pholainn), Lispóin (an Phortaingéil) agus Szeged (an
Ungáir), in ann tús áite a thabhairt do bhearta
comhaontaithe le linn phaindéim COVID-19 de réir mar a
athraíonn na cúinsí agus na tosaíochtaí.
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