
Fáilte go dtí an chéad eagrán de Nuachtlitir 

Thionscadal Bhóthar an N5 ó Chathair na Mart 

go Turlach. Tugtar léargas san fhoilseachán seo 

ar dhul chun cinn na n-oibreacha atá ar siúl faoi 

láthair ar an scéim mhór seo. 

Mar gheall ar an gcoróinvíreas COVID-19, cuireadh na 

hoibreacha tógála uile ar fionraí Dé Sathairn, 28 Márta 2020 

agus athosclaíodh an láithreán Dé Luain, 18 Bealtaine 2020. 

Tá na hoibreacha uile á ndéanamh anois de réir Threoirlínte 

reatha an Rialtais agus an FSS agus tá na prótacail COVID-19 

seo a leanas i bhfeidhm: 

Tá sé de dhualgas ar gach fostaí agus ar gach cuairteoir a 

bhfuil coinne roimh ré acu, Ionduchtú ar Líne an CIF maidir 

le COVID-19 agus an Fhoirm Féin-Dearbhaithe a bheith 

comhlánaithe acu sula dtagann siad chun an láithreáin. 

Tá Nós Imeachta Oibriúcháin Caighdeánach (SOP) COVID-19 

i bhfeidhm ag an gConraitheoir agus tá an doiciméad á 

thabhairt suas chun dáta de réir Threoracha an Rialtais – tá ár 3 

Oifigeach Comhlíontachta C-19 ag déanamh monatóireachta 

air seo. 

Faoi láthair, ní cheadaítear do chuairteoirí teacht ar an láithreán 

ach amháin le coinne – ní cheadófar aon chuairteoirí eile ar an 

láithreán. Is féidir sonraí a fhágáil le lucht slándála an láithreáin 

nó is féidir teagmháil a dhéanamh leis na sonraí teagmhála ar 

ár suíomh idirlín. 

Iarrann muid nach nglacfadh cuairteoirí leis an nós imeachta 

seo mar mhasla – is gá an tsábháilteacht a bheith ina tosaíocht.
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Oifigí Láithreáin Thionscadal 
Bhóthar an N5 ó Chathair na Mart 
go Turlach 

Achadh Draighneach, Caisleán an 
Bharraigh,  
Contae Mhaigh Eo,  
F23 ED68 

E:   info@n5w2t.com

Fó:n   087 602 8688 

Idirlín:   n5w2t.com

GLAOIGH ORAINN

 Lenár suíomh idirlín tionscadail,  

n5w2t.com agus ár nuachtlitreacha, 

coinneofar ar an eolas thú faoi dhul 

chun cinn na n-oibreacha. Coinneoidh 

siad seo ar an eolas thú faoi gnéithe den 

tionscadal a bheidh le teacht go luath agus 

cén áit is dócha a mbeidh tionchar ar an 

bpobal i gcoitinne. Tá muid tiomanta do 

na hoibreacha a thógáil ar an mbealach 

is lú cur isteach ar an bpobal agus ar 

úsáideoirí bóithre agus agus do chur le 

geilleagar na hÉireann trí phoist a chruthú 

agus a bheith ar ár ndícheall chun ábhair 

agus fochonraitheoirí a fhoinsiú trí na 

slabhraí soláthair áitiúla nuair is féidir.

SUÍOMH IDIRLÍN



Beidh achar bealaigh 25.5km san iomlán san áireamh 

ar Bhóthar an N5 ó Chathair na Mart go Turlach, is é 

sin Débhealach de Chineál 2 de thuairim agus 20.3km 

agus Aonbhealach de thuairim agus 5.2km, lena 

n-áirítear d’fheabhsúchán ar líne a nascann Caisleán 

an Bharraigh agus Cathair na Mart, agus timpealláin 

ag dhá cheann an bhóthair a nascann an scéim leis an 

líonra reatha bóithre. Is idir Páirc na bhFianna Thoir i 

gCathair na Mart agus an sráidbhaile Bhaile Ó nUiginn, 

gar do Thurlach, Caisleán an Bharraigh, a bheidh an 

bealach seo, chomh maith le nasc 2.5km de nasc 

aonbhealaigh leis an mbóthar náisiúnta den dara grád, 

an N59 ó Chathair na Mart go dtí an Mhala Raithní. 

Is é Wills Bam (WBJV) an comhfhiontar atá 

freagrach as dearadh agus tógáil na scéime. 

Ó bronnadh an scéim i mí Dheireadh Fómhair 

2019, bhí muid fíorghnóthach ag brú phleanáil 

agus leagan amach na n-oibreacha chun cinn. Tá 

breis agus 40 ball foirne ar ár bhfoireann ardoilte 

agus tá siad uile lonnaithe inár n-oifigí tionscadail 

i gCaisleán an Bharraigh. Mar fhoireann, tá muid 

tiomanta don tionscadal seo a sheachadadh ar 

bhealach sábháilte agus éifeachtach ag úsáid teicnící 

dea-chleachtais maidir leis an bpobal áitiúil, an 

timpeallacht nádúrtha agus úsáideoirí bóithre araon.

LÉARGAS GINEARÁLTA AR AN SCÉIM

Tá bunú ár n-oifigí agus compúin curtha i 

gcrích ag Achadh Draighneach, i gCaisleán an 

Bharraigh, ar Bhóthar Bhaile an Róba. 

Tá muid ag obair sa chúlra ar an miondearadh don scéim,  

tá tús curtha againn le réamh-oibreacha draenála  

créafóige, agus an barrithir bainte i roinnt áiteanna 

idir Turlach agus Doire Liath, lena n-áirítear bóithre 

inmheánacha tarlaithe a thógáil taobh istigh den láithreán. 

Beidh bóthar L-5786 Windsor dúnta ón 06 Iúil 

2020 go dtí Aibreán 2021. I measc na mbóithre a 

dhúnfar amach anseo beidh bóthar Oileán Éadaí atá 

beartaithe le dúnadh ar an 11 Lúnasa ar feadh 9 mí.

CÉARD ATÁ AG TARLÚ ANOIS?

Is fochuideachta faoi lánúinéireacht Royal BAM Group of the 

Netherlands é BAM Ireland agus tá gach cineál tógála ar bun 

aige in Éirinn. Is é BAM Ireland an chuideachta shealbhaíochta 

do gach cuideachta BAM a oibríonn in Éirinn. Ina measc seo 

tá: BAM Building; BAM Civil; BAM Fit-out; BAM Property; BAM 

Housing; BAM PPP; BAM Facilities Management agus BAM 

Rail. In Éineacht, ta na comhlachtaí oibriúcháin seo ar an 

gcéad 2 cheann de mhórchomhlachtaí tógála in Éirinn. 

Tá breis agus 2700 duine á fhostú go díreach agus go hindíreach agus 

ba é €524 milliún an láimhdeachas le haghaidh 2018. Tá tionscadail 

ar an scála is mó curtha i gcrích ag BAM Building do na cliaint is mó 

le rá. Tá BAM Civil ar an gconraitheoir innealtóireachta sibhialta is mó 

in Éirinn. I measc na dtionscadal tá scéimeanna mótarbhealaigh PPP, 

tionscadail iompair, uisce & fuíolluisce, muirí, fuinnimh agus iarnróid.

IÚIL – MEÁN FÓMHAIR 2020 DEIREADH FÓMHAIR – NOLLAIG 2020

• Tógáil na bPointí Rochtana Láithreáin 

• Monatóireacht ar Thobair/Suirbhéanna 
Réamhchoinníolla/Monatóireacht Torainn agus Creatha 

• Oibreacha Glanta Láithreáin le Seandálaíocht 

• Fálú Siolta 

• Réamhoibreacha Draenála Créafóige 

• Beidh briseadh carraigeacha agus pléascadh ar bun 
sna ceantair seo a leanas: Achadh Loiscthe, Dromainn 
Léithín, Bréachmhaigh agus Achadh Draighneach 

• Réamhoibreacha Draenála Créafóige idir lámha 

• Oibreacha Créafóige 

• Beidh briseadh carraigeacha agus pléascadh ar bun 
sna ceantair seo a leanas: Achadh Loiscthe, Dromainn 
Léithín, Bréachmhaigh agus Achadh Draighneach

• Struchtúir 

• Lintéir 

• Oibreacha Cóiríochta 

Bunaíodh Wills Brothers in 1972 mar ghnó gléasra ar cíos agus 

innealtóireachta sibhialta mar chomhpháirtíocht idir James agus 

Charles Wills. Corpraíodh Wills Brothers Limited in 1999 agus ghlac 

seilbh ar ghníomhaíochtaí Wills Brothers Plant Hire Limited. 

Thug an Comhlacht faoi roinnt mhór tionscadal innealtóireachta 

sibhialta ar fud na hÉireann ag baint úsáide as a fhlít fairsing de 

ghléasra agus de threalamh faoina úinéireacht, agus maoirsiú déanta 

ar gach tionscadal ag a fhoireann de bhaill foirne fadbhunaithe. 

Mar chomhlacht teaghlaigh, tá Wills Bros Ltd bródúil as na 

caighdeáin a bhaineann sé amach ina chuid tionscadal, agus dá 

thoradh tugann na cliaint chéanna conarthaí dó arís agus arís. 

Tá a bhonn cliant an-fhairsing, idir nach mór gach údarás áitiúil 

in Éirinn amhail Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ), Uisce Éireann, 

mórfhorbróirí príobháideacha agus tionscail tógála ghaolmhara.

BUNTÁISTÍ THIONSCADAL BHÓTHAR NUA AN 
N5 Ó CHATHAIR NA MART GO TURLACH 

Beidh roinnt buntáistí do réigiún an Iarthair ag gabháil le hinfheistíocht den 

scála seo, lena n-áirítear feabhsú ar shábháilteacht ar bhóithre trí mhinicíocht 

agus déine timpistí agus taismeach a laghdú ar an stráice reatha den N5. 

Beidh na hachair laghdaithe turais do thrácht idir Maigh Eo agus an tOirthear 

ina thacaíocht don fhás geilleagrach sa réigiún, agus dá réir feabhsófar 

forbairt réigiúnach ar bhonn cothrom. Le feabhsuithe sa nascacht idir-

uirbeach trí thrácht náisiúnta a threorú ar shiúl ó lár an bhaile i gCaisleán 

an Bharraigh agus Cathair na Mart araon, agus ag an am céanna rochtain 

dhóthanach a choinneáil le haghaidh trácht áitiúil chun na mbailte, 

cuirfear ar chumas Chaisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart díriú ar 

pholasaithe iompair inbhuanaithe chun turais chomaitéireachta níos 

giorra a bhaint amach agus chun bealaí sábháilte, pléisiúrtha a fhorbairt 

do choisithe, chun leasa na ndaoine áitiúla agus na dturasóirí araon. 

Trí chonarthaí a shíniú don tionscadal mór suntasach seo d’Iarthar 

na hÉireann, tá an tionscadal bogtha chun cinn ag Wills BAM 

JV, in éineacht le hionadaithe ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 

Bonneagar Iompair Éireann agus Roughan & O’Donovan.

DEARADH  
AGUS TÓGÁIL 

Beidh na gníomhaíochtaí deartha agus 

tógála á ndéanamh ag comhfhiontar 

lán-chomhtháite idir Wills Bros Ltd 

agus BAM Civil Ltd. Don tionscadal seo, 

tá Wills Bros Ltd agus BAM Civil Ltd 

tar éis teacht le chéile mar Wills BAM 

Joint Venture (WBJV) chun Tionscadal 

Bhóthar an N5 ó Chathair na Mart go 

Turlach a dhearadh agus a thógáil. 

Tá na hinnealtóirí dearaidh RPS 

ceaptha ag WBJV chun an dearadh 

buan a sholáthar don tionscadal. Is 

ceannairí margaidh iad RPS san earnáil 

bonneagair agus tá taithí fhairsing acu 

ar scéimeanna bóithre na hÉireann.

Seo thíos achoimre de na h-oibre atá le teacht  
sna míosa amach romhainn.  


