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Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gynigion y cynllun uchod rhwng 7 Ionawr 2019 a 18 Ionawr
2019. Derbyniwyd 1 ymateb unigol yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad hwn. Mae’r
pryderon a’r sylwadau wedi’u crynhoi isod, ynghyd ag ymateb y Cyngor.
Argymhelliad
Yn sgil yr isod, cynigir bwrw ymlaen â gweithredu’r cynllun fel yr amlinellir yn y cynllun
ymgynghori.
Mater 1 – Pryderon Bwrdd Arafu
Pan fo byrddau arafu lled llawn yn cael eu cyflwyno rydym wastad yn mynegi pryder
ynghylch eu proffil a’r gwaith cynnal a chadw parhaus. Mae nifer o enghreifftiau ledled y
ddinas lle mae’r proffiliau’n amrywio i’r fath raddau fel eu bod nhw’n cyfaddawdu ein
cerbydau ac ansawdd y profiad yn y car.
Mae’r teithio parhaus dros y cyfyngiadau hyn yn cyflymu dirywiad cydrannau’r bws ac
felly’n achosi cyfradd adnewyddu uwch a chostau busnes uwch. Mae ganddynt effaith
andwyol hefyd ar ansawdd y profiad yn y cerbyd, a gall hyn gael effaith negyddol ar nifer
y siwrneiau y mae pobl yn eu cymryd.
Ymateb
Cydnabyddir bod twmpathau ffordd â graddiant gwahanol iddynt ledled y Ddinas a
byddwn yn ceisio cynnig ramp â goleddf gyson ar bob ramp newydd. Er mwyn cynnig
taith gyfforddus i deithwyr bws, bydd y rampiau hyn yn cael eu dylunio gyda graddiant o
1 i 16, gyda lleiafswm pellter o chwe metr rhwng y rampiau, na ddylai achosi niwed i
gerbydau os byddwch yn gyrru drostynt ar gyflymder addas. Rydym hefyd yn defnyddio
deunydd wyneb ffordd gwell ar y bwrdd yn ogystal ac wrth ddynesu ato a’i adael er
mwyn lleihau unrhyw newid o ran proffil.
Yn anffodus, un o’r unig ddulliau sydd gennym i arafu traffig yw trwy ddefnyddio byrddau
arafu. Mae bwrdd arafu’n addas ar gyfer y lleoliad hwn er mwyn creu amgylchedd
priffordd mwy diogel yma ar y croesfan heb reolaeth i gerddwyr, a allai gael ei newid yn
groesfan sebra yn y dyfodol, ac wrth fynd tua’r dwyrain tuag at y gyffordd signalau
newydd.

