Grangetown: Taffs Mead Embankment: Croesfan Sebra
Disgrifiad o Gynnig y Cynllun
Mae adolygiad wedi’i gynnal o’r mesurau arafu traffig presennol yn Taffs Mead
Embankment. Mae arolygon wedi dangos mai’r cyflymder 85 canradd yw 23mya
ger Merches Gardens a 27mya ger Pentre Gardens. Cofnodwyd llif traffig o 588
o gerbydau yn awr brysuraf y bore a 462 o gerbydau yn awr brysuraf y nos.
Cynigir cael gwared ar y twmpath ffordd presennol i ochr 1 Merches Gardens a’i
ddisodli â chroesfan sebra ddyrchafedig gyda rhwystrau ymwthiol, a fydd yn
ymgorffori cyfleuster croesi beiciau paralel. Bydd y groesfan sebra newydd i’r
gogledd i’r twmpath ffordd presennol fel y dangosir ar yr Hysbysiad Safle.
Bydd y rhwystrau ymwthiol yn rhoi pellter croesi llai i gerddwyr ac yn gwella
gwelededd tuag at ac o gerbydau sy’n nesáu. Bydd twmpathau ffordd
ychwanegol hefyd yn cael eu gosod ger rhif 18 a rhif 40 er mwyn cynnal
cyflymderau isel ar hyd Taffs Mead Embankment.
Bydd y project yn gwella diogelwch ar y ffordd, yn arbennig i gerddwyr a beicwyr.

Gwybodaeth ychwnaegol ynghylch mesurau rheoli traffig
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.
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.
Croesfan Sebra. Mae’r math hon o groesfan yn addas ar gyfer safleoedd sydd â
lefelau canolig o alw gan gerddwyr a llif traffig lle nad oes cyfiawnhad dros
groesfan pâl. Gall wasanaethu cerddwyr yn well, gan nad oes amser aros
penodedig cyn cael yr hawl i groesi. Gellir eu cyfuno’n hawdd â rhwystrau
ymwthiol sy’n gwella gwelededd i gerbydau, yn lleihau’r pellteroedd croesi ac yn
egluro bod cerddwyr yn bwriadu croesi'r ffordd.
Croesfan Sebra Ymwthiol. Croesfan sebra ag arni ddarnau ymwthiol er mwyn
culhau’r ffordd i’r lled lleiaf ar gyfer traffig dwy ffordd. Mae hyn yn gwella

gwelededd i ac o gerddwyr sy'n defnyddio'r groesfan. Gall bwrdd arafu fod yn
rhan o'r cynllun hefyd.
Croesfan Sebra â Bwrdd. Croesfan sebra sy’n cynnwys bwrdd arafu, neu sydd ar
gyffordd fwrdd, yn rhan o fesurau ehangach i arafu traffig neu ar ei ben ei hun.
Croesfan Sebra Baralel. Mae hwn yn fath newydd o groesfan, yn debyg i
groesfan sebra, a fydd yn caniatáu croesfannau paralel i gerddwyr a beicwyr.
Mae’r groesfan hon yn debyg o ran edrychiad i groesfan sebra ond gyda llwybr
paralel i feicwyr o fewn yr ardal a reolir o’r groesfan. Rhaid i yrwyr roi’r ffordd i
feicwyr a cherddwyr wrth y groesfan.
Rhwystrau Ymwthiol. Darn o lwybr troed sydd wedi ei ledu. Gellir eu defnyddio
mewn sawl gwahanol sefyllfa, e.e. wrth ail-lunio cyffyrdd, diffinio ardaloedd parcio
neu leihau'r pellter sydd i gerddwyr groesi'r ffordd. Gallant wella gwelededd i ac o
gerddwyr neu yrwyr sy'n aros wrth gyffordd.

