Llwybr 6 Pont Trelái
Bydd y cynllun hwn yn golygu codi pont droed/seiclo dros Afon Elai, gyda
throedffyrdd a rennir yn cysylltu Riverside Terrace a Heol Orllewinol y Bont-faen.
Bydd angen Gorchymyn Rheoli Traffig ar lwybr a rennir.
Mae’r project hwn yn rhan o Gynllun Teithio Actif Coridor y Gorllewin, sef rhaglen o
welliannau teithio actif i wella mynediad i gyfleusterau cymunedol drwy gerdded a
seiclo. Bydd y project yn cynnwys creu rhan sylweddol o lwybr 6 y Rhwydwaith
Seiclo (Enfys) sy’n ymestyn o Dreganna i Gaerau a Threlái.
Gwybodaeth ychwnaegol ynghylch mesurau rheoli traffig
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig. Cyfyngiadau yw’r rhain, a osodir ar y Briffordd, sy’n
cyfarwyddo, rheoli neu wahardd symudiadau defnyddwyr y ffordd. Er enghraifft,
cyfyngiadau cyflymder 20 mya. Dim Mynediad. Dim Troi i’r Dde. Traffig Unffordd.
Dim Aros. Rhaid i’r rheoliadau hyn fynd trwy broses gyfreithiol hir. Os cânt eu
cymeradwyo, gosodir arwyddion neu linellau ar y safle a bydd yr Heddlu neu eu
Wardeniaid Traffig yn eu gorfodi.
Cyrbau Gostyngedig. Hon yw’r groesfan cerddwyr symlaf oll, lle gostyngir y lefel
rhwng y palmant a’r ffordd gymaint â phosibl er mwyn cynorthwyo defnyddwyr cadair
olwyn, pramiau a defnyddwyr eraill sydd ag anawsterau symud. Gosodir pafin
botymog arnynt i rybuddio defnyddwyr â nam ar eu golwg nad oes cwrb yn
gwahanu‘r llwybr cerdded oddi wrth y ffordd.
Llwybr a Rennir Mae’r llwybr troed hwn wedi’i gynllunio i’w ddefnyddio gan
gerddwyr a beicwyr. I sicrhau bod pob cerddwr a beiciwr yn gallu ei ddefnyddio heb
drafferth, bydd y llwybrau hyn fel arfer yn dri metr o led a chânt eu nodi gan
arwyddion a marciau ffordd. Mewn rhai sefyllfaoedd bydd y llwybr yn cael eu rhannu
gyda cherddwyr ar un ochr a beicwyr ar yr ochr arall, ond mae angen llwybr lletach
ar gyfer hyn a gall achosi problemau os nad yw’r defnyddwyr yn sylwi pa ochr y
dylent ddefnyddio. Mae’r llwybr lletach o ddefnydd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn,
sgwteri symudedd a chadeiriau gwthio. Mae hefyd o fudd i feicwyr, yn enwedig y rhai
sydd angen defnyddio beiciau tair olwyn neu ôl-gerbydau oherwydd oed neu
anabledd ac i’r rheiny sy’n ifanc iawn neu sy’n feicwyr dibrofiad.
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Existing shared cycle way/
footway (Route 6)
Llwybr beicio/
cerdded a rennir (Llwybr 6)
New footway linking bridge
to existing footway
Troedffordd newydd yn cysylltu
pont â’r droedffordd bresennol
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New cycle / footbridge
Pont feiciau/pont droed newydd

Potential bridge design
Dyluniad pont posibl
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