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CO20002 Ty’r Winch Road (Gwelliannau i’r Droedffordd) 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad 

Hydref 2022 
Cyflwyniad 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig i wella'r isadeiledd cerdded a beicio yn ardal 
Ty'r Winch Road yn Ward Pontprennau a Phentref Llaneirwg.  Cynhaliwyd yr ymgynghoriad 
cyhoeddus rhwng 05/08/2022 a 26/08/2022. 
 

Gweithgareddau Ymgynghori 

Cynhaliwyd y gweithgareddau canlynol i hyrwyddo'r ymgynghoriad:  

• Dosbarthu llythyrau i eiddo yng nghyffiniau'r cynllun 

• Hysbysiadau safle yng nghyffiniau'r cynllun 

• E-bost at randdeiliaid ac ymgyngoreion statudol 

• Gwybodaeth ar wefan y Cyngor  
 

Canlyniadau’r Ymgynghoriad 

Cafwyd 2 ymateb unigol yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn, ac mae dadansoddiad 
o'r ymatebion fel a ganlyn: 

Mae 2 wedi darparu sylwadau / awgrymiadau ond heb ddatgan a ydynt yn cefnogi neu'n 
gwrthwynebu'r cynnig  

 

Canlyniad yr Ymgynghoriad  

O ystyried yr ymgynghoriad cyhoeddus, cynigir bwrw ymlaen â'r cynnig diwygiedig fel y 
dangosir ar y cynllun amgaeëdig. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Materion Penodol 
 
Mae materion penodol a godwyd trwy'r ymgynghoriad wedi’u nodi isod ynghyd ag ymateb y 
Cyngor. Lle mae'r un mater wedi'i godi gan ymatebydd gwahanol, mae'r rhain wedi'u grwpio 
gyda'i gilydd.   

Mater  Ymateb 
Derbyniwyd sylwadau'n dweud y 
bydd cyflwyno rhwystrau culhau'r 
ffordd yn uniongyrchol gyferbyn â 
chyffordd The Ton yn atal cerbydau 
rhag gallu troi i'r dde yn ystod yr 
oriau brig oherwydd traffig yn ciwio. 

Fel rhan o ddatblygiad cychwynnol y cynllun hwn 
cynhaliwyd arolygon llif teithio ar hyd Ty’r Winch 
Road a hefyd o amgylch cyffordd The Ton.  Roedd y 
symudiadau llif traffig o amgylch cyffordd Y Ton yn 
ystod yr oriau brig yn isel iawn.  Fodd bynnag, ar ôl 
trafodaethau gyda'r tîm dylunio mae lleoliad y 
marciau ffordd ildio/rhwystrau culhau'r ffordd bellach 
wedi'i symud  ymhellach i'r gogledd i ffwrdd o 
gyffordd The Ton (gweler Hysbysiad Safle 2). 

Derbyniwyd sylwadau ynghylch a 
fyddai modd ailwynebu’r Ton fel 
rhan o'r gwaith hwn.   

Mae’r cyllid ar gyfer y Cynllun hwn wedi cael ei 
ddyfarnu gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth 
Cymru (Teithio Llesol i’r Ysgol), ac nid oes unrhyw 
arian ychwanegol ar gael ar gyfer gosod arwynebau 
newydd ar ffyrdd ymyl yn rhan o’r cynllun hwn.    
 

Codwyd pryderon y bydd yr 
addasiadau cyffordd arfaethedig o 
amgylch The Ton yn ei gwneud hi'n 
fwy peryglus i yrwyr.  

Er y bydd lled y ffyrdd o amgylch y cyffyrdd hyn yn 
cael ei leihau, bydd digon o le o hyd i draffig lifo’r 
ddwy ffordd drwy’r gyffordd.   Bydd achlysuron lle 
bydd yn rhaid i gerbydau mawr (fel cerbydau 
gwastraff) orgyffwrdd y ddwy lôn, fodd bynnag mae 
llawer o achosion o amgylch y Ddinas lle mae hyn 
yn arferol ar gyfer cerbydau mwy o amgylch 
cyffyrdd.  O ganlyniad i leihau lled y ffordd, bydd yn 
rhaid i gerbydau arafu wrth nesáu at y gyffordd.  
 
Mae ymarferion wedi’u cynnal yn ystod y cam 
dylunio sydd wedi dangos bod modd i gerbydau droi 
yn y ffordd heb gael eu rhwystro gan y drefn a 
gynigir ar gyfer y gyffordd.    

Codwyd pryderon ynghylch 
gwelededd cerddwyr sy’n 
defnyddio'r Croesfan Nas Rheolir 
ar gyffordd The Ton.  

Mae lleoli'r palmant botymog bedwar metr yn ôl o'r 
gyffordd yn unol â safonau dylunio cyfredol.  
Oherwydd bod lled y ffordd yn cael ei gulhau a 
hefyd y radiws cyffordd yn cael ei leihau bydd hyn 
yn sicrhau y bydd yn rhaid i yrwyr leihau eu 
cyflymder wrth symud o amgylch y gyffordd hon.  

Cafwyd sylw yn dweud y byddai'r 
addasiadau cyffordd o gwmpas 
cyffordd Ty’r Winch Road / Heol 
Casnewydd yn lleihau'r ddwy lôn i  
lôn sengl allai achosi tagfeydd ar 
hyd Ty’r Winch Road.    

Gallwn gadarnhau y bydd digon o led i ddau gerbyd 
yn teithio tua'r de ar hyd Ty’r Winch Road tuag at 
gyffordd Heol Casnewydd aros ochr yn ochr yn y 
lleoliad hwn.   
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CYFLWYNO MESURAU CULHAU Â BLAENORIAETH I
WNEUD TROEDFFYRDD YN FWY LLYDAN ER MWYN
GWELLA DIOGELWCH CERDDWYR.
PRIORITY NARROWING INTRODUCED TO
INCREASE FOOTWAY WIDTH FOR IMPROVED
PEDESTRIAN SAFETY.

YMESTYN LLWYBRAU TROED A THYNHAU RADIWS TROI I
WELLA DIOGELWCH CERDDWYR.
FOOTWAYS EXTENDED AND TURNING RADIUS
TIGHTENED FOR IMPROVED PEDESTRIAN SAFETY.

GWNEUD YR YNYS GROESI GANOLOG YN
FWY O FAINT AC YCHWANEGU
PALMENTYDD BOTYMOG I WELLA
DIOGELWCH CERDDWYR.
PEDESTRIAN CENTRAL REFUGE
INCREASED IN SIZE AND TACTILE PAVING
ADDED FOR IMPROVED PEDESTRIAN
SAFETY.
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CYFLWYNO BLYCHAU PLANNU NEWYDD GYDAG
ELFENNAU ARDAL GYHOEDDUS AMRYWIOL ERAILL.
NEW PLANTERS TO BE INTRODUCED WITH
VARIOUS OTHER PUBLIC REALM ELEMENTS.

Following the recent consultation on proposed changes to the highway, the Council is preparing to 
implement the scheme based on the revised plan shown.  Further details about this consultation are 
available at cardiff.gov.uk/TransportProjects using the 'view consultations' link.  

Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ar newidiadau arfaethedig i’r briffordd, mae’r Cyngor yn paratoi i 
weithredu’r cynllun rheoli traffig yn seiliedig ar y cynllun diwygiedig a welir.  Mae rhagor o fanylion am yr 
ymgynghori hwn ar gael yn www.caerdydd.gov.uk/ Projectautrafnidiaeth ar y ddolen 'gweld 
ymgynghoriadau'.   
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