
Laghdú ar Thomhaltas Fuinnimh ar an nGréasán Bóithre 
Náisiúnta 

Nóta Faisnéise 

 
Cúlra 
In 2009, leag Éire anuas sprioc chun éifeachtúlacht 
fuinnimh a fheabhsú 20% faoi 2020. Tháinig leagan 
na sprice sin mar fhreagra ar riachtanais na Treorach 
um Éifeachtacht Fuinnimh 2012/27/AE.  
 
Ó glacadh leis an Treoir, tá an Roinn Cumarsáide, tá 
sraith Gníomhaíochtaí Náisiúnta um Éifeachtúlacht 
Fuinnimh (NEEAPanna) foilsithe ag an Roinn 
Cumarsáide, Athrú Aeráide agus Acmhainní 
Nádúrtha. Deir an NEEAP is déanaí, uimh.4 2017-
2020, bunaithe ar mheasúnú ar Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI), go raibh níos lú ná 
12% den sprioc náisiúnta de 20% bainte amach faoi 
dheireadh 2016. Éilíonn NEEAP uimh.4, dá réir sin, 
dianú iarrachtaí agus infheistíochtaí breise má tá Éire 
chun a sprioc 20% a bhaint amach. 
 
Éifeachtacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí 
Nuair a bhainfear an sprioc náisiúnta 20% amach, tá 
sprioc níos uaillmhianaí de 33% leagtha amach ag 
Éirinn don Earnáil Phoiblí, a éilíonn ar an Earnáil 
Phoiblí ról ceannaireachta a imirt maidir leis an 
sprioc náisiúnta a bhaint amach. 

 
Deir NEEAP uimh.4 go raibh feabhas 21% tagtha ar 
éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil phoiblí faoi 2015 
(2009 an bhliain bhunlíne maidir le feabhas ar 
éifeachtúlacht a thomhas i gcás formhór 
eagraíochtaí na hEarnála Poiblí, lena n-áirítear TII). 

 
Ceapadh an chéad Straitéis um Éifeachtúlacht 
Fuinnimh san Earnáil Phoiblí, a foilsíodh go luath sa 
bhliain 2017, chun creat a sholáthar chun tógáil ar 
an dul chun cinn a bhí déanta cheana féin. 
 
Tomhaltas agus Éifeachtúlacht Fuinnimh   
Tá obair ar siúl chun measúnú a dhéanamh ar 
thomhaltas agus éifeachtúlacht fuinnimh TII d'fhonn 
roghanna a shainaithint a d'fhéadfaí a leanúint chun 
sprioc 2020 a bhaint amach.  
 
D'aithin an t-athbhreithniú seo go n-úsáidtear 45% 
de thomhaltas leictreachais foriomlán TII ar shoilsiú 
bealaigh tráchta ar bhóithre náisiúnta faoi rialú 
díreach TII. 
Mar thoradh air sin, leagadh béim mhór ar shoilsiú 
bealaigh tráchta i dtéarmaí bearta a aithint chun 
tomhaltas fuinnimh a laghdú, de réir riachtanas 
NEEAP. 

 
D'fhorbair TII, dá réir sin, straitéis atá dírithe ar an 
méid fuinnimh a úsáidtear ar hsoilsiú bealaigh 
tráchta a laghdú ag díriú ar thrí phríomhréimse: 
 

 deireadh a chur le soilse barrachais, 
 rialachán maidir le lagú /voltais, agus 
 fearais atá ann cheana féin a athsholáthar le 

LED. 
 
Cur i bhfeidhm na straitéise 
D'aithin TII 40 acomhal mótarbhealaí atá deartha de 
réir an chaighdeáin níos sine ina bhfuil soilsiú 
barrachais suntasach i gcomparáid leis na caighdeáin 
is déanaí. 
 
Ar dtús (faoi dheireadh mhí Iúil 2017), cuirfidh TII tús 
le baint anuas soilsiú barrachais nach bhfuil de dhíth 
faoi na caighdeáin is déanaí ó na 4 acomhal 
mótarbhealaí seo a leanas: 
 

o  M1 Acomhal 6 (Baile Brigín) 
o  M6 Acomhal 3 (Droichead Chaisleán 
Loiste) 
o  M9 Acomhal 3 (Baile Átha Í) 
o  M4 Acomhal 9 (An Bóthar Buí) 

 
Coigiltí Fuinnimh agus Costais  
Táthar ag súil go mbeidh coigiltí suntasach fuinnimh 
agus costais mar thoradh ar an obair seo. Is ionann 
70% an leibhéal coigiltis fuinnimh is gnách ag gach 
acomhal agus 70%. Sábháilfaidh sé sin 4 milliún kWh 
fuinnimh agus beagnach 2,000 tonna CO2 in aghaidh 
na bliana. Beidh sé sin ina chéim thábhachtach don 
TII agus é ag obair i dtreo ár spriocanna um laghdú 
fuinnimh in 2020. 

 
I dtéarmaí airgeadaíochta, táthar ag súil le coigiltí 
iomlán de €800,000 in aghaidh na bliana maidir leis 
na 40 sprioc-acomhal, ag teacht as coigiltí fuinnimh 
agus cothabhála araon. 
 
Cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin?  
Déanfar monatóireacht ar na hacomhail seo ar feadh 
tréimhse 9 mí, agus tá sé beartaithe cóireáil den 
chineál céanna a rolladh amach maidir leis an 40 
achomhal eile lena mbaineann soilsiú barrachais. 
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