25/02/2020
Annwyl Feddiannwr,
Ymgynghoriad Beicffyrdd Caerdydd CW4.1 Parc Bute i Western Avenue
Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer pum Beicffordd fel esiampl ar gyfer
beicio i bob oed a gallu, er mwyn cysylltu cymunedau â chyrchfannau mawr ledled y ddinas,
gan gynnwys canol y ddinas a Bae Caerdydd.
Bydd Beicffyrdd yn darparu llwybrau parhaus y gellir eu defnyddio’n gyfforddus ac yn
reddfol, wedi'u gwahanu oddi wrth gerbydau modur a cherddwyr lle bo angen.
Beicffordd 4: Canol y Ddinas i Ogledd-Orllewin Caerdydd
Bydd Beicffordd 4 yn cynnig ffordd o ganol y ddinas i ogledd-orllewin Caerdydd. Bydd y
llwybr yn ymuno â ffordd feicio ar Heol y Castell – CW2 – a fydd yn dechrau’n ddiweddarach
eleni fel rhan o gynlluniau aer glân. Bydd cyrchfannau a wasanaethir gan Feicffordd 4 yn
cynnwys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canol y Ddinas
Parc Bute
Gerddi Sophia
Gorsaf fysus National Express
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
Cae Criced Gerddi Sophia
Pedal Power
Ysgol Farchogaeth Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Pentref Llandaf
Gorsaf Reilffordd Danescourt
Datblygiad Plasdŵr

Dyluniwyd y llwybr i osgoi’r angen am golli coed.
Bydd angen gosod goleuadau ar hyd rhannau penodol i sicrhau diogelwch defnyddwyr a
defnydd dros fisoedd y gaeaf. Rydym yn ystyried asesu technoleg goleuadau gwahanol.
Bydd unrhyw ddatrysiad yn amodol ar arolygon ecolegol llawn.
Beicffordd 4 Cam 1: Parc Bute i Western Avenue
Bydd cam cyntaf Beicffordd 4 yn gwella cyfleusterau beicio drwy Erddi Sophia a Chaeau
Llandaf i Western Avenue. Mae crynodeb o gynigion y cynllun wedi'i nodi isod.
Gwella cysylltiadau â Thaith Taf
Newid y llwybr presennol i feicffordd 4m a throedffordd 2m

Croesfan ar y ﬀordd bresennol gyda blaenoriaeth i feiciau a cherddwyr beicﬀordd 4m a
throedﬀordd 2m i redeg wrth ochr y ﬀordd bresennol
Maes parcio Gerddi Sophia / ardal gorsaf fysus Na�onal Express
Cysyll�ad posibl i orsaf fysus Na�onal Express
Cysyll�ad â maes parcio Gerddi Sophia i gerddwyr
Cylchfan Sophia Close
Croesfan beiciau/sebra cyfochrog ar y ﬀordd bresennol.
Mynediad i Athrofa Chwaraeon Cymru drwy groesfan sebra ar y ﬀordd gerbydau a’r
beicﬀordd.
Troi system un cyfeiriad y maes parcio i leihau’r gwrthdaro.
Ymestyn y cysyll�ad defnydd a rennir i Taith Taf i 4m.
I'r gorllewin o'r gylchfan, mae’r beicﬀordd yn ymuno â'r lôn gerbydau.
Cylchfan Sophia Close i Ysgol Farchogaeth Caerdydd
Beicﬀordd yn rhedeg ar hyd y ﬀordd bresennol.
Ysgol Farchogaeth Caerdydd i Western Avenue
Beicﬀordd yn symud oddi ar y ﬀordd i osgoi’r traﬃg cerbydau cy nyddol ger Ysgol
Farchogaeth Caerdydd.
Beicﬀordd yn ymuno â’r llwybr defnydd a rennir ar Western Avenue.
Sut i ymateb
Mae manylion llawn, gan gynnwys darluniadau’r cynllun a sut i ymateb ar gael yn y pecyn
ymgynghori, sydd ar gael ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/traﬀyrddbeicio neu gellir gwneud
cais amdanynt drwy e-bost i polisitrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk neu ﬀoniwch 029 2233
0150.
Os oes gennych unrhyw gwes�ynau am y cynigion, anfonwch e-bost i
polisitrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk neu ﬀoniwch 029 2233 0150.
Yr eiddoch yn gywir,
Dave Thomas
Polisi Trafnidiaeth
Cyngor Caerdydd
Gweithrediadau’r Ddinas, Yst 301, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW
Ffôn: 029 2233 01500150
E-bost – polisitrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk
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Ysgol Farchogaeth
Caerdydd
Cardiff Riding
School

Ffordd feicio i redeg ar y ffordd bresennol
Newid yr arwyneb i amlygu'r
man gwrthdaro
Change in surface to highlight
point of conflict

Cycleway runs on existing road
Twmpath i aros
Hump to remain

Adeiladu bwrdd dyrchafedig
Raised table to be constructed
Ffordd feicio i symud oddi ar y ffordd cyn y gât
i osgoi cynnydd o ran y traffig cerbydau modur
Cycleway moves off road prior to gate to
avoid increased motor vehicle traffic
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WESTERN AVENUE
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Ffordd feicio i ymuno â'r llwybr defnydd a rennir
presennol ar Western Avenue

Twmpath i aros

Twmpath i aros

Twmpath i aros

Hump to remain

Hump to remain

Hump to remain

Y rhan o'r wal bresennol i'w thynnu
Section of existing wall to be removed

Cycleway to tie into existing shared use path on
Western Avenue

Ffordd feicio 4m i redeg ochr yn ochr â'r ffordd
bresennol
4m cycleway runs adjacent to existing road
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