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CO19209 - Heol y Sanatoriwm 

 

Heol y Sanatoriwm – Stryd Lydan - Heol Lansdowne – Grosvenor Street: 
Newidiadau i droedffyrdd a chyffyrdd i hwyluso teithiau drwy gerdded a 
beicio 

Disgrifiad o Gynnig y Cynllun 

Mae'r Cyngor yn rhoi gwybod i breswylwyr am gynlluniau i wneud newidiadau i'r 
briffordd ar Heol y Sanatoriwm ac ar gyffyrdd Heol Lansdowne / Grosvenor Street 
ac wrth gyffordd Heol y Sanatoriwm / Stryd Lydan.   

 

Mae'r cynigion hyn yn rhan o brosiect Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer 
Treganna a chânt eu hariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru. 

Mae'r prosiect yn ceisio gwella cyfleusterau i bobl sy'n teithio ar droed, sgwter a 
beic i nifer o ysgolion lleol yn ogystal â chyfleusterau eraill yn yr ardal. 

 

Disgrifiad byr o’r gwaith sydd i’w wneud:  

 

• Cadw’r droedffordd a ehangwyd yn ddiweddar ar ochr orllewinol Heol y 
Sanatoriwm i'w rannu gan gerddwyr a beicwyr. 
 

• Darparu croesfannau lletraws, a reolir gan signalau i gerddwyr wrth 
gyffyrdd signal Heol y Sanatoriwm â Heol Lansdowne a Stryd Lydan 

 

• Addasiadau i gyffyrdd ffyrdd ymyl (Gorllewin Heol Lansdowne/Heol y 
Sanatoriwm a Brunswick Street/Grosvenor Street) i'w gwneud yn haws 
i gerddwyr groesi. 
 

• Gwneud Grosvenor Street yn barhaol unffordd tua'r gogledd ar gyfer yr 
holl draffig gyda dim ond beicio yn cael ei ganiatáu i gyfeiriad y de 
 



• Darparu signalau beicio wrth gyffordd Grosvenor Street a Heol y 
Sanatoriwm ar gyfer beicwyr sy'n teithio tua'r de 

 

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau sydd gennych ynghylch y cynigion.   

Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ynghylch y cynnig hwn, anfonwch e-bost 
aton ni cyn 15/9/2021 i ProjectauTrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk neu 
ysgrifennwch i Projectau Trafnidiaeth, Ystafell 301, Neuadd y Sir, Caerdydd 
CF10 4UW. 

Rhagor o Wybodaeth am fesurau rheoli traffig 

Cyrbau Isel  Dyma'r groesfan symlaf i gerddwyr, lle cedwir y gwahaniaeth lefel 
rhwng y droedffordd a'r ffordd mor fach â phosibl er mwyn cynorthwyo 
defnyddwyr cadeiriau olwyn, pramiau a rhai eraill sydd â nam ar y symudedd.  
Mae ganddynt balmentydd botymog i rybuddio defnyddwyr â nam ar y golwg nad 
oes cwrbyn yn gwahanu'r droedffordd a'r ffordd. 

Croesfan Twcan  Mae’r rhain yn debyg i groesfan pâl ond mae ar gyfer beicwyr 
yn ogystal â cherddwyr.  Y prif wahaniaeth i gerddwyr a beicwyr yw’r symbolau 
beicio wrth ochr y dyn coch a’r dyn gwyrdd ar y botwm gwthio.  Mae'r amser 
croesi yn amrywio yn dibynnu ar gyflymder y cerddwyr sy’n croesi'r ffordd a gellir 
canslo'r alwad groesi os bydd y cerddwr yn symud i ffwrdd neu'n croesi cyn cael 
signal gwyrdd.  Mae pob croesfan newydd a reolir gan signalau yn cynnwys 'côn 
cyffyrddol sy'n cylchdroi' ar ochr waelod y botwm gwthio a ddefnyddir gan bobl â 
nam ar eu golwg i ddangos pryd mae’r traffig yn gweld signal coch. 

Cam Cerddwyr Popeth Coch.  Mae hon yn groesfan i gerddwyr a reolir gan 
signalau wrth set o signalau traffig lle mae'r holl draffig yn cael ei atal tra bod 
cerddwyr yn croesi.  Gall y signalau i gerddwyr fod naill ai ar y botwm gwthio neu 
ar signalau ar draws y ffordd, yn ôl yr angen i ddarparu'r dyluniad gorau.  Mae 
pob croesfan newydd a reolir gan signalau yn cynnwys 'côn cyffyrddol sy'n 
cylchdroi' ar ochr waelod y botwm gwthio a ddefnyddir gan bobl â nam ar eu 
golwg i ddangos pryd mae’r traffig yn gweld signal coch. 

Llwybr a Ddefnyddir ar y Cyd  Dyma droedffordd neu lwybr cerdded sydd wedi’i 
ddylunio i’w ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr.  Er mwyn sicrhau y gall pob 
math o gerddwr a beiciwr ddefnyddio’r llwybr heb drafferth, fel arfer dylai’r 
llwybrau hyn fod yn o leiaf 3m o led ac wedi’u dynodi’n gyffredinol gan arwyddion 
a marciau ffordd.   Mae'r llwybr ehangach o gymorth i ddefnyddwyr cadeiriau 
olwyn, sgwteri symudedd a chadeiriau gwthio.  Mae hefyd o fudd i feicwyr, yn 
enwedig y rhai sydd angen defnyddio treisiclau neu ôl-gerbydau oherwydd 
oedran neu anabledd a'r rhai sy'n feicwyr ifanc neu ddibrofiad. 

Signalau Beicio 

mailto:ProjectauTrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk


Goleuadau traffig i feicwyr yn unig.  Pan fo’r goleuadau’n wyrdd i ddefnyddwyr 
eraill y ffordd, bydd beicwyr yn aros wrth eu golau coch eu hunain. Pan fydd gan 
y beicwyr olau gwyrdd, mae'r goleuadau'n goch i ddefnyddwyr eraill y ffordd, gan 
ganiatáu iddynt symud yn ddiogel drwy'r gyffordd.  Pan fydd beiciwr yn nesáu at 
y signalau beic, bydd synhwyrydd yn eu hadnabod a bydd yn cyflwyno cais am 
olau gwyrdd. 
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