
CSH1.1 Cilgant St Andrew, Maes St Andrew a Heol Senghennydd 

Adroddiad Ymgynghori 

17 Hydref 2018 

 

Cyflwyniad 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion Cyngor Caerdydd i ddatblygu rhan gyntaf 
Traffordd Feicio 1 rhwng Cilgant St Andrew a chyffordd Heol Senghennydd /Cathays 
Terrace. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 10 Ebrill 2018 ac 11 Mai 2018. 

 

Gweithgareddau’r Ymgynghoriad 

Cynhaliwyd y gweithgareddau canlynol i hyrwyddo’r ymgynghoriad: 

 Anfon llythyrau i eiddo yn ardal y cynllun 
 Hysbysiadau safle yn ardal y cynllun 
 E-bostio rhanddeiliaid ac ymgyngoreion statudol 
 Datganiad i’r wasg 
 Gwybodaeth ar dudalen flaen gwefan y Cyngor 
 Cyfryngau cymdeithasol 

Cynhaliwyd y cyfarfodydd canlynol a’r digwyddiadau cyhoeddus canlynol fel rhan o’r 
ymgynghoriad: 

 Cyfarfodydd 
o Grŵp Rhanddeiliaid Beicio 
o Grwp Ffocws Mynediad 
o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 
o Prifysgol Caerdydd 
o Theatr y Sherman 

 Digwyddiadau cyhoeddus yr ymgynghoriad 
o Digwyddiad Untro Heol Senghennydd 19 Ebrill 2018 
o Caffi Ride My Bike 25 Ebrill 2018 

Darparwyd arolwg ar-lein i gofnodi ymatebion yr ymgynghoriad. Roedd copïau papur o’r 
arolwg hefyd ar gael mewn digwyddiadau ymgynghoriad ac ar gais. 

 

Canlyniadau’r Ymgynghoriad 

Derbyniwyd 133 ymateb i’r ymgynghoriad. Ar y cyfan, roedd 74% o’r ymatebwyr yn cefnogi’r 
cynigion. Roedd 20% o’r ymatebwyr yn cefnogi’r cynigion yn rhannol. Nid oedd 5% o’r 
ymatebwyr yn cefnogi’r cynigion. 

 

  



Newidiadau i’r Cynllun 

Yn dilyn ymgynghoriad ar y cynllun, mae’r newidiadau canlynol wedi’u gwneud i ddyluniad y 
cynllun: 

 Bydd y trac beics yn cael ei godi’n uwch nac uchder y lôn gerbydau dan bont y 
rheilffordd i leddfu effeithiau llifogydd. 

 Bydd y parthau llwytho y tu allan i Undeb y Myfyrwyr yn cael ei ehangu i alluogi 
cerbydau mwy i barcio i gefnogi digwyddiadau yn Undeb y Myfyrwyr. 

 Bydd croesfannau’r trac beics ger cyffordd Heol Senghennydd /Salisbury Road, y tu 
allan i Undeb y Myfyrwyr, a ger Tafarn y Woodville, yn cael eu ffurfioli’n groesfannau 
sebra i roi blaenoriaeth i gerddwyr yn y lleoliadau hyn ac i fynd i’r afael â’r pryderon a 
godwyd gan y Grŵp Ffocws Mynediad. 

 Bydd yr agoriadau yn y trac beics i gael mynediad at lonydd ochr yn cael eu hehangu 
i 3m. Bydd hyn yn cael ei fonitro i sicrhau bod y bylchau yn y trac beics yn gyfforddus 
i’w defnyddio, tra’n cynnal cymaint o le rhwng y trac beics a cherbydau ag sy’n 
bosibl. 

 Bydd y groesfan sebra bresennol ar Gilgant St Andrew yn cael ei gwella i 
gydymffurfio â rheoliadau presennol. 

 Bydd y llwybrau cerdded ar y naill ochr a’r llall i Heol Senghenydd ger y gyffordd â 
Sailsbury Road yn rhai defnydd a rennir, i alluogi beicwyr i ymuno â’r trac beics o 
Salisbury Road a fel arall. 

 Bydd y llwybr unffordd drwy Llwyn y Parc hefyd yn berthnasol i Faes yr Amgueddfa, 
yn gwahardd mynediad i Faes yr Amgueddfa o Blas-y-Parc, gan nad oes digon o 
ofod troi i gerbydau mwy eu maint ym Maes yr Amgueddfa a Llwyn y Parc. 

 Bydd cwrbyn isel ac ardal defnydd a rennir drwy ben y ffordd yn Cogan Terrace yn 
cael eu creu i gynnal mynediad at y trac beics. 

 Bydd trefn cau’r ffordd dros dro rhwng Heol Senghennydd a Cathays Terrace yn cael 
ei weithredu gan gynnal mynediad o Cathays Terrace i’r trac beics drwy groesfan 
Twcan. Bydd trefn barhaol gan gynnwys parhau â’r trac beics ar wahân i mewn i 
Cathays Terrace yn cael ei adeiladu fel rhan o gam nesaf y cynllun. 

 

Materion Penodol 

Nodir isod faterion penodol a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad ynghyd ag ymateb y 
Cyngor. 

Cyffredinol 

Mater Ymateb 
Newid y llwybr i ddefnyddio Plas-y-Parc 
 

Yn gyffredinol, nid yw’r llwybr drwy Heol 
Senghennydd i gyrraedd canol y ddinas yn 
llai uniongyrchol na Plas-y-Parc, fodd 
bynnag cydnabyddir y byddai Plas-y-Parc 
yn cynnig mynediad mwy uniongyrchol at 
Barc Cathays. 
 
Mae’r bont reilffordd ar Heol Corbett yn fan 
cul, a byddai’n anodd iawn i gynnig 
cyfleusterau beicio ar wahân ar ei draws yn 
ogystal â chynnal symudiadau traffig 
cerbydol deuffordd. Felly, Heol 



Senghennydd yw’r aliniad gorau. Nid yw 
hyn yn golygu na fydd cyfleusterau beicio’n 
cael eu datblygu ar Plas-y-Parc yn y 
dyfodol. 
 

Byddai’n well gweld lonydd un cyfeiriad o 
boptu dwy ochr y ffordd.   
 

Mae trac beicio deuffordd yn fwy effeithlon 
o ran gofod, gan mai dim ond cwrbyn 0.5m 
sengl sydd angen i wahanu’r trac beics 
rhag y lôn gerbydau, a bydd yn fwy addas i 
lifeiriant traffig yn ystod cyfnodau prysur.  
 
Mae gan drac beics deuffordd ar Heol 
Senghennydd fantais arall, sef nad yw’n 
gorfodi beicwyr groesi Heol Senghennydd 
yn y cyffyrdd gyda Salisbury Road a 
Woodville Road. 
 

Mesurau i’w cymryd i atal cerddwyr rhag 
defnyddio’r trac beics a beicwyr rhag 
defnyddio’r llwybrau cerdded. 
 

Y dull i wahanu’r trac beics a’r llwybr 
cerdded fydd cwrbyn uchder llawn, a fydd 
yn atal beicwyr rhag defnyddio’r llwybr 
cerdded ac yn atal cerddwyr rhag 
defnyddio’r trac beics. 
 

Bylchau mwy aml neu rai mwy eu maint o 
fewn y gwahanu er mwyn sicrhau digon o 
amser i baratoi i adael neu gael mynediad 
at y Draffordd Feicio. 
 
Lledu’r bylchau o fewn yr ardal wahanu i 
alluogi beiciau cargo ac ati i ddefnyddio’r 
llwybr yn rhwydd. 
 
Adeiladu bylchau am allan yn y gofod 
gwahanu i greu ardal aros i feicwyr sy’n 
ceisio ymuno â neu adael y Draffordd 
Feicio.  
 
Lleihau maint y bylchau rhwng y gofod 
gwahanu ar gyrraedd y cyffyrdd ffordd.   
 
Cyfle i gynnwys parthau aros mewn 
rhannau culach o’r ffordd i alluogi beicwyr i 
aros nes bod y trac beics yn glir.  
 

Bydd y bylchau yn y trac beics yn cael eu 
lledu i 3m. Bydd hyn yn cael ei fonitro i 
sicrhau bod y bylchau yn y trac beics yn 
gyfforddus i’w defnyddio, tra’n cynnal 
cymaint o le rhwng y trac beics a cherbydau 
ag sy’n bosibl. 

Wyneb y lôn gerbydau a’r tyllau yn y ffordd 
ar y Draffordd Feics i’w trwsio. 
 
Sicrhau bod wyneb y Draffordd Feics yn 
llyfn ac nad yw’n darnio. 
 

Bydd wyneb ffordd y trac beics yn cael ei 
ail-osod fel rhan o’r cynllun i sicrhau wyneb 
cyfforddus i feics deithio ar ei hyd. 

Codi’r cwrbyn gwahanu i uchder digonol i 
atal cerbydau rhag mynd yn agos at y lôn 
feicio.   
 

Bydd y cwrbyn yn uchder cwrbyn safonol, 
oni bai am barthau llwytho a mannau parcio 
i bobl anabl lle bydd angen cyrbau is i 
alluogi cadeiriau olwyn a throlis i groesi’r 



Cyrbau i fod yn rhai â goledd 45 gradd i atal 
pedalau rhag taro’r cyrbau. 
 

trac beics. Bydd cyrbau ar oledd yn cael eu 
defnyddio ar hyd y trac beics. 

Rhaid sicrhau bod yr un blaenoriaethau 
cyffordd yn berthnasol i feicwyr yn ogystal â 
cherbydau modur. 
 
Bwrdd uchel i feicwyr ar rai cyffyrdd i’w 
gwneud hi’n amlwg mai beicwyr sydd â 
blaenoriaeth. 
 
Sicrhau bod blaenoriaeth yn amlwg ger 
cyffyrdd ac ati. 
 
Mwy o arwyddon a llinellau Aros cyn y mân 
lonydd ochr sy’n ymuno â heol 
Senghennydd. 
 

Bydd gan feicwyr flaenoriaeth dros lonydd 
ochr, a ddangosir gan leoliadau y llinellau 
aros ar y cyffyrdd. Bydd wyneb lliw ar y 
ffordd hefyd yn cael eu defnyddio ger 
cyffyrdd i bwysleisio presenoldeb y trac 
beics. 

Nid yw’n glir sut y pennir blaenoriaeth wrth 
adael y llwybr beics a chroesi’r lôn 
gerbydau i gael mynediad at lôn ochr. 
 

Wrth adael y trac beics i gael mynediad at 
ffordd ochr ar ochr arall y ffordd, bydd 
angen i feicwyr ildio i gerbydau sy’n 
defnyddio’r lôn gerbydau. 
 

Mae angen i farciau ffordd fod yn glir ac yn 
gyson i sicrhau bod yr holl ddefnyddwyr yn 
gwybod sut i ddefnyddio’r drefn newydd. 
 

Bydd marciau ffordd yn cael eu hystyried er 
mwyn sicrhau bod gosodiad y llwybr beics 
yn hawdd i’w ddefnyddio. 

 

Cilgant St Andrew 

Mater Ymateb 
Pryder gan Eglwys St Andrew y bydd 
cyflwyno mannau parcio 30 gradd yn lleihau 
nifer y cyfleusterau parcio yng Nghilgant St 
Andrew 
 

Byddwn yn ail-alinio’r mannau parcio yng 
Nghilgant St Andrew heb golli unrhyw fan 
parcio. 
 

Ceir yn parcio ar 30 gradd yng Nghilgant St 
Andrew yn gyrru i’r man parcio a bacio allan 
yn hytrach na’r bacio i mewn a gyrru allan 
arfaethedig. 
 

Byddwn yn cadw’r aliniad arfaethedig i 
annog gyrwyr i facio i mewn a pharcio allan, 
sy’n drefn saffach i feicwyr a fydd yn 
defnyddio Cilgant St Andrew. 

Beicwyr ar un ochr o Gilgant St Andrew a 
cherbydau ar yr ochr arall. 
 

Mae angen cynnal mynediad i gerbydau o 
amgylch Cilgant St Andrew i gynnal 
mynediad at gyfleusterau parcio preifat. 
Mae llif traffig yn ddigon isel ar Gilgant St 
Andrew ac felly does dim angen gwahanu. 
 

 

Maes St Andrew 

Mater Ymateb 



Mae llif y traffig ar hyd Maes St Andrew yn 
rhy uchel i gael llwybr beicio penodol ar y 
lôn fewnol. 
 

Mae’r arolygon traffig a gynhaliwyd yn 
dangos bod llif traffig yn Lôn St Andrew yn 
ddigon isel i israddio’r gyffordd i fod yn 
gyffordd â blaenoriaeth. Yn ogystal â 
chynnig digon o le ar gyfer trac beics, mae 
disgwyl i waredu’r signalau traffig hefyd 
leihau amser siwrneiau i draffig ar Faes St 
Andrew. 
 

O dan y bont reilffordd mae’n rhy dywyll ac 
yn beryglus yn y gaeaf gan fod tuedd gweld 
llifogydd yno. 
 

Bydd angen diwygio’r cynllun i godi lefel y 
trac beics i leihau effaith llifogydd. 
 
Byddwn yn ystyried gwelliannau i’r 
goleuadau o dan y bont reilffordd yn rhan o 
ddyluniad goleuadau stryd y cynllun. 
 

Dylid gosod signalau ar y groesfan 
arfaethedig.  
 
Byddai’n well gan yr ymatebwr barhau ar y 
ffordd ger Maes St Andrew wrth droi i 
Gilgant St Andrew yn lle defnyddio’r 
groesfan benodol. 

Mae’r groesfan arfaethedig yn creu 
croesfan â blaenoriaeth i gerddwyr a 
beicwyr sydd ar gael pan fydd ei angen, ac 
sydd felly’n fwy ymatebol na chroesfan â 
signalau. 
 
Does dim rhaid i feicwyr ddefnyddio’r trac 
beics a’r groesfan newydd. 
 

Lledu’r llwybr o dan y bont reilffordd i alluogi 
drifftio am allan.  
 

Bydd y trac beics yn cael ei ledu o amgylch 
y troad fel y’i nodir yn narluniau’r 
ymgynghoriad.  
 

Llinellau gwyn ychwanegol ger y troad ar 
Heol Senghennydd i egluro’r lonydd dau 
gyfeiriad. 
 

Bydd y llinellau’n cael eu hadolygu i sicrhau 
ei bod hi’n glir bod y trac beics yn cynnwys 
dau gyfeiriad ar bwyntiau lle bydd beicwyr 
yn debygol o gael mynediad at y trac beics. 
 

 

Llwyn y Parc 

Mater Ymateb 
Gwrthwynebu’r unffordd yn Llwyn y Parc 
oherwydd anawsterau’n cael mynediad at 
Blas-y-Parc o fusnesau ar Llwyn y Parc yn 
ystod adegau prysur y flwyddyn. 
 

Mae angen newid Llwyn y Parc i fod yn 
unffordd i osod y groesfan sebra gyferbyn 
mewn lleoliad addas er mwyn cynnig cyswllt 
uniongyrchol â lefel ddigonol o wasanaeth i 
feicwyr sy’n ymuno â’r trac beics o Gilgant 
St Andrew ac hefyd fodloni galw gan 
gerddwyr o ddatblygiadau ar ochr ogleddol 
Maes St Andrew. 
 
Ystyrir y bydd mynediad i Blas-y-Parc yn 
ddewis amgen priodol i gael mynediad i 
Faes St Andrew na fydd yn gofyn am 
wyriad sylweddol. 
 

Mynediad i Lwyn y Parc oddi ar Faes St 
Andrew i gael ei gau i gerbydau a bydd y 

Does dim angen gwahardd mynediad 
cerbydol i Lwyn y Parc er mwyn lleoli’r trac 



mynediad i gerbydau’n cael ei symud i 
Blas-y-Parc / Maes yr Amgueddfa. 
 

beics yn y lleoliad hwn. Bydd sicrhau 
mynediad unffordd i Lwyn y Parc yn sicrhau 
y gall cerbydau mwy gael mynediad at 
Lwyn y Parc i lwytho a gwasanaethu eiddo 
masnachol yn Llwyn y Parc. 
 

Mae’n rhaid i’r llwybr beicio fod â 
blaenoriaeth dros gerbydau sy’n ceisio cael 
mynediad at Lwyn y Parc. 

Bydd gan y llwybr beicio flaenoriaeth dros 
yr holl ffyrdd ochr, gan gynnwys Llwyn y 
Parc. 
 

Nid yw’n glir sut bydd beicwyr yn cael 
mynediad at Gilgant St Andrew o Lwyn y 
Parc. 
 

Bydd cyfleuster gwrthlif i feicwyr yn cael ei 
gynnig ar Lwyn y Parc fydd yn galluogi 
beicwyr i gael mynediad at y trac beics a 
defnyddio’r groesfan sebra/beics gyferbyn i 
gael mynediad at Gilgant St Andrew. 
 

 

Salisbury Road 

Mater Ymateb 
Nid yw’n glir sut fydd beiciwr yn cael 
mynediad at y Draffordd Feics o Salisbury 
Road.   

Bydd y llwybrau cerdded o boptu Heol 
Senghennydd ger y gyffordd â Sailsbury 
Road yn rhai defnydd a rennir, i alluogi 
beicwyr i ymuno â’r trac beics o Salisbury 
Road a fel arall. Bydd cynllun ar wahân yn 
cael ei ddatblygu i wella ymhellach fynediad 
i’r trac beics i feicwyr ar Sailsbury Road sy’n 
teithio tua’r de. 
 

 

Llantwit Street 

Mater Ymateb 
Dylai’r groesfan i gerddwyr ar Llantwit Road 
fod yn groesfan sebra. 
 

Mae llifeiriant traffig ar Heol Senghennydd 
yn ddigon ysgafn fel bod croesfan i 
gerddwyr yn cael ei ystyried yn briodol yn y 
lleoliad hwn. 
 

 

Mannau Anabl Heol Senghennydd  

Mater Ymateb 
Mae’r gwahaniaeth y tu allan i Theatr y 
Sherman wedi’i leihau i linell gwyn, gan 
annog y lleoliad fel ardal codi a gollwng. 
 

Bydd y trac beics yn cael ei wahanu â 
chwrbyn ar gyfer Heol Senghennydd ar ei 
hyd, fodd bynnag yn y mannau i bobl anabl, 
bydd y cwrbyn yn mesur 25mm i alluogi 
mynediad i gadeiriau olwyn. Caiff y drefn 
hon ei monitro ar ôl ei gweithredu i sicrhau 
nad yw cerbydau’n parcio ar y trac beics. 
 

Mae pryderon nad oes digon o le i 
ddefnyddiwr cadair olwyn adael car a 

Bydd y gofod rhwng y trac beicio a’r 
mannau parcio i bobl anabl yn cael ei ledu i 



symud cadair olwyn rhwng y llwybr beicio 
a’r mannau parcio.   
 

1.5m er mwyn rhoi digon o le i ddefnyddiwr 
cadair olwyn i aros cyn croesi’r trac beicio. 
 

 

Mannau Llwytho Heol Senghennydd  

Mater Ymateb 
Nid yw’n glir pa fesurau a fydd yn cael eu 
gweithredu i atal cerbydau rhag parcio yn y 
trac beicio gyferbyn â’r mannau llwytho. 
 

Gosodir bolardiau i atal cerbydau rhag 
parcio ar y trac beicio. 

 

Heol Senghennydd  

Mater Ymateb 
Nid yw’n glir lle bydd preswylwyr Heol 
Senghennydd yn parcio ar ôl rhoi’r 
Draffordd Feicio ar waith. 
 

Cynhaliwyd arolygon parcio sy’n nodi bod 
gormodedd o fannau parcio i breswylwyr ar 
Heol Senghennydd a bod modd ateb y galw 
presennol gyda’r nifer llai o fannau parcio i 
breswylwyr a gaiff eu cynnig. Bydd yr effaith 
ar barcio preswyl yn cael ei fonitro a 
mesurau’n cael eu cymryd i nodi lleoliadau 
amgen ar gyfer cyfleusterau parcio i 
breswylwyr pe byddai’r galw am hyn yn 
cynyddu wedi gweithredu’r cynllun. 
  

Bydd y cynllun yn arwain at ostyngiad 
sylweddol mewn mannau talu ac arddangos 
ar Heol Senghennydd, fydd yn effeithio ar 
bobl sy’n teithio mewn car i Theatr y 
Sherman. 
 

Bydd Cyngor Caerdydd yn cysylltu â Theatr 
y Sherman a Phrifysgol Caerdydd i nodi 
lleoliadau amgen ar gyfer parcio i 
ymwelwyr. 

Mae digwyddiadau ysgol yn Theatr y 
Sherman yn golygu bod rhaid i lawer o 
fysus godi a gollwng plant ysgol a pharcio 
ar Heol Senghennydd. 
 

Gall bysus godi a gollwng ger yr ynys y tu 
allan i Undeb y Myfyrwyr, a fydd yn lleihau’r 
posibilrwydd o wrthdaro â’r trac beics. Bydd 
gofyn i fysus barcio mewn lleoliadau amgen 
rhwng codi a gollwng, er enghraifft ym 
Mharc Cathays. 
 

Angen parcio yng nghefn Undeb y Myfyrwyr 
ar gyfer 4 o fysus mawr a threlars a 
chyflenwadau pŵer a man llwytho 
cyffredinol i gerbydau eraill. 
 

Bydd y parthau llwytho y tu allan i Undeb y 
Myfyrwyr yn cael eu hehangu a’r 
cyflenwadau pŵer yn cael eu symud fel 
rhan o’r cynllun, i alluogi cerbydau mwy i 
barcio i gefnogi digwyddiadau yn Undeb y 
Myfyrwyr. 
 

Dylid lleoli’r Draffordd Feicio yng nghanol 
Heol Senghennydd. 
 

Mae lleoli’r trac beics ar ochr dde-orllewinol 
Heol Senghennydd yn rhoi mynediad 
uniongyrchol i’r mwyafrif o brif leoliadau, 
gan gynnwys Gorsaf Drenau Cathays, 
adeiladau’r Brifysgol a Theatr y Sherman. 
Mae hefyd yn galluogi beicwyr i barhau 



drwy’r cyffyrdd â Salisbury Road a 
Woodville Road heb orfod stopio. 
 

Byddai Ruthin Gardens a Llandough Street 
yn elwa o hidlwyr i gyfyngu ar y traffig 
trwodd.  
 

Does dim angen hidlwyr moddol yma er 
mwyn gweithredu’r trac beics ar heol 
Senghennydd, ac mae’r llif traffig eisoes yn 
isel yn Ruthin Gardens a Llandough Street. 
 

Byddai’n fuddiol pe byddai cyffordd Miskin 
Street yn cael ei chulhau, er mwyn atal 
cerbydau rhag troi i mewn ac allan yn 
gyflym ac i leihau’r pellter croesi i 
gerddwyr.    
 

Mae culhau lled y gyffordd hon yn rhan o 
gynigion y cynllun. 

 

Osgoi’r safle bws 

Mater Ymateb 
Dylai ffordd osgoi’r safle bws gyferbyn â 
Ruthin Gardens fod â chroesfan sebra i 
gerddwyr. 
 

Mae’r dyluniad wedi’i addasu i gynnwys 
croesfan sebra ar y trac beics ger ffordd 
osgoi’r safle bws. 

 

Tafarn y Woodville 

Mater Ymateb 
Mae’r ardal y tu allan i Dafarn y Woodville 
yn fan cyfarfod / pwynt crynhoad uchel 
posib.  Posibilrwydd o wrthdaro â beicwyr.  
Sicrhau llinell derfyn ddigonol i leihau’r 
rhyngwyneb rhwng cerddwyr a beicwyr. 
 
Nid yw’n glir sut bydd cerddwyr yn croesi’r 
llwybr feicio. 
 

Bydd croesfan sebra’n cael ei chyflwyno ar 
y trac beicio lle mae’r trac yn croesi o flaen 
Tafarn y Woodville i’w gwneud hi’n glir bod 
gan gerddwyr flaenoriaeth yma. 

Nid yw’n glir sut mae beicwyr sy’n teithio ar 
Cathays Terrace i barhau ar hyd Heol 
Corbett ac o Heol Corbett i Woodville Road. 
 
Nid yw’n glir sut bydd beicwyr yn ymuno â 
thraffig ar orllewin Heol Corbett. 
 

Bydd beicwyr yn gallu teithio rhwng Heol 
Corbett a Woodville Road gan ddefnyddio 
ardal gofod a rennir a chroesfan Twcan. 
Fodd bynnag, disgwylir y bydd y mwyafrif o 
feicwyr yn defnyddio’r trac beics ar heol 
Senghennydd. 

 


