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Ardal A - Ysgol Gynradd Lakeside (Cynllun Teithio Llesol) – Celyn Avenue
Disgrifiad o’r Cynllun a Gynigir
Mae’r cynllun yn cynnwys creu tri chroesfan i gerddwyr ar Celyn Avenue yn ardal Tafarn
y Discovery. Mae nodweddion culhau â blaenoriaeth ar hyd y llwybr hwn ar hyn o bryd.
Byddan nhw’n cael eu tynnu oddi yno a nodweddion Arafu Traffig yn eu disodli. Bydd
dau o’r croesfannau’n Groesfannau Sebra Dyrchafedig ar Fwrdd Arafu a bydd Bwrdd
Arafu â phalmant botymog hefyd i greu croesfan arall nas reolir.
Nod y cynllun yw gwella'r mynediad at Ysgol Gynradd Lakeside sydd gerllaw, ac mae
wedi ei anelu'n arbennig at ddefnyddwyr ffordd sy'n agored i niwed, megis cerddwyr
(plant ysgol). Mae’r cynllun yn rhan o raglen waith fwy yn yr ardal o gylch yr ysgol, sydd
â’r nod o hybu Teithio Llesol ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru’n rhan o’i Menter
Teithio Llesol.
Gwybodaeth ychwnaegol ynghylch mesurau rheoli traffig
Nodweddion Arafu Traffig. Mae’r term hwn yn cyfeirio at fesurau rheoli traffig ffisegol
penodol sy’n gorfodi gyrrwyr i leihau cyflymder cerbydau. Mae’r rhain yn cynnwys
twmpathau ffordd, clustogau arafu, byrddau arafu, rhwystrau culhau’r ffordd, rhwystrau
igam-ogamu, pyrth arafu, cylchfannau a nodweddion tebyg eraill.
Bwrdd Arafu. Amrywiaeth yw hwn ar y twmpath arafu lle mae pen uchaf y rhan
ddyrchafedig (y bwrdd) dros ddwy fetr o led. Mae hyn yn achosi llai o anesmwythdra i
deithwyr bws gan fod yr ardaloedd codi a disgyn wedi eu gwahanu gan y darn
dyrchafedig. Defnyddir y rhain weithiau ar y cyd â chroesfannau cerddwyr er mwyn
lleihau cyflymder a gwneud y groesfan yn fwy gweladwy i yrwyr.
Croesfan Sebra. Mae’r math hon o groesfan yn addas ar gyfer safleoedd sydd â lefelau
canolig o alw gan gerddwyr a llif traffig lle nad oes cyfiawnhad dros groesfan pâl. Gall
wasanaethu cerddwyr yn well, gan nad oes amser aros penodedig cyn cael yr hawl i
groesi. Gellir eu cyfuno’n hawdd â rhwystrau ymwthiol sy’n gwella gwelededd i
gerbydau, yn lleihau’r pellteroedd croesi ac yn egluro bod cerddwyr yn bwriadu croesi'r
ffordd.
Croesfan Sebra â Bwrdd. Croesfan sebra sy’n cynnwys bwrdd arafu, neu sydd ar
gyffordd fwrdd, yn rhan o fesurau ehangach i arafu traffig neu ar ei ben ei hun.
Parth Diogelwch Ysgol: Bydd gan barth diogelwch ysgol fel rheol “borth” i’r parth ar ffurf
ffordd ddwyffordd yn culhau ac arwyddion rhybudd ysgol a bydd yn cynnwys dulliau
arafu traffig a chroesfan i gerddwyr ynghyd a chyfyngiadau a rheolaeth barcio. Y bwriad
yw lleihau cyflymder traffig yng nghyffiniau gatiau’r ysgol, i gynyddu ymwybyddiaeth
gyrwyr eu bod yn dynesu at ysgol ac i ddarparu adnoddau mwy diogel a chyfleus i
gerddwyr (yn enwedig disgyblion ysgol) o fewn y parth. Bydd yr union nodweddion gaiff
eu cynnwys mewn parth diogelwch ysgol yn ddibynnol ar ffactorau fel gosodiad y safle,
nifer y mynedfeydd i’r ysgol, maint a chyflymder y traffig.

