Pen-y-lan: Ysgol Gynradd Howardian: Hampton Court Road
Disgrifiad o Gynnig y Cynllun
Mae’r Cyngor wedi gofyn i waith gwella priffyrdd gael ei gynnwys fel rhan o’r
cytundeb cynllunio sy’n gysylltiedig â datblygu Ysgol Gynradd Howardian.
Bydd gwelliannau arfaethedig Hampton Court Road yn cynnwys adeiladu bwrdd
arafu a fydd yn sicrhau man cyfleus i gerddwyr groesi, rhoi cyfyngiadau parcio ar
waith yn union y tu allan i gatiau’r ysgol, ynghyd â chodi bolardiau i atal pobl rhag
parcio ar y droedffordd. Bydd rhoi’r project hwn ar waith yn gwella diogelwch ar y
ffordd yn enwedig ar gyfer cerddwyr.
Yn ogystal â’r gwaith hwn, caiff cyfyngiad cyflymder 20 m.y.a. newydd ei
gyflwyno ar Hampton Court Road a’r lonydd pengaead sy’n arwain oddi ar yr
heol hon. Bydd angen rhoi Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) ar waith ar
gyfer y newid hwn o ran cyfyngiad cyflymder, a fydd yn destun ymgynghoriad ar
wahân fel rhan o’r broses GRhT.
Er mwyn cyflawni’r cynllun hwn, mae angen newid amod cynllunio yn ymwneud â
chais cyf. 16/02710/MJR a gafodd ganiatâd cynllunio ar 13 Chwefror 2017.

Gwybodaeth ychwnaegol ynghylch mesurau rheoli traffig
Parthau 20 mya. Wrth deithio 20mya y pellter stopio i gar yw 12 metr (40
troedfedd), o gymharu â 24 metr (75 troedfedd) wrth deithio 30 mya. Mewn
damwain bydd perygl o 1 mewn 20 yn unig y bydd car yn lladd cerddwr, o
gymharu â pherygl o 1 mewn 2 wrth deithio 30 mya. Mae’r ffactorau hyn yn
cyfuno i leihau’r perygl i holl ddefnyddwyr y ffordd. Yn achos cerddwyr mae
defnyddio croesfan ac, os oes angen, cerdded ar y ffordd, yn llawer mwy diogel a
derbyniol. Mae’n ofyniad statudol bod parthau 20mya yn cynnwys nodweddion
arafu traffig gyda dim mwy na 100 metr rhyngddynt, a rhaid i’r rhain fod wedi eu
dylunio i sicrhau bod cerbydau yn teithio ar gyflymder cyfartalog o 20 mya.
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.
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.
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.
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.
Bolard. Postyn a wneir o amryw ddeunyddiau ac a ddefnyddir i rwystro
cerbydau rhag gyrru ar y llwybr troed neu ymyl y ffordd.

