Map Llwybrau Beicio Presennol Caerdydd: Datganiad ac Esboniad
Colum Road
Mae llwybr yn cynnig cyfleusterau penodol ar gyfer beicwyr ar stryd gyda mesurau arafu traffig ac yn
rhoi cyswllt pwysig â chyflogaeth ac addysg ym Mharc Cathays, ond nid yw’r lonydd beicio 1.7m yn
bodloni’r lled lleiaf dymunol ar gyfer cyfleuster o’r fath. Mae llawer o bobl yn defnyddio’r groesfan
twcan yn Colum Rd/Corbett Rd ar gyfnodau prysur yn ystod y tymor.
Cathays Terrace
Mae llwybr yn cynnig cyfleusterau penodol ar gyfer beicwyr ar stryd gyda mesurau arafu traffig ac yn
rhoi cyswllt pwysig â chyflogaeth ac addysg, ond nid yw’r lonydd beicio 1.8m yn bodloni’r lled lleiaf
dymunol ar gyfer cyfleuster o’r fath. Ar ben hynny, nid oes croesfan ffurfiol ar gyfer beicwyr i
gysylltu Cathays Terrace â Senghenydd Road ar hyn o bryd, ac felly mae angen i feicwyr ddod oddi ar
eu beiciau ar hyn o bryd er mwyn parhau eu taith.
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Whilst the Welsh Government have made every effort to ensure that the information on this website is accurate and up-to-date, the Welsh Government takes no responsibility for any incorrect information. The data is compiled from Public Rights of Way, Ordnance Survey ITN, Ordnance Survey ITN Urban Path and aerial photography
derived data supplemented by field survey. The online map is provided for guidance only and is not a legal record.
Er bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfredol, mae Llywodraeth Cymru yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wybodaeth anghywir. Lluniwyd y data o hawliau tramwy cyhoeddus, RhTI yr AO, Llwybrau Trefol RhTI yr AO a data sy'n deillio o ffotograffau o'r
awyr wedi'i ategu gan arolwg maes. Yn y map ar-lein yn darparu canllaw yn unig ac nid yw cofnod cyfreithiol.
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