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POLISI  TRA1:  DATBLYGIADAU RHWYDWAITH CLUDIANT  

 

1. Gwelliannau i Isadeiledd Presennol 

 

Caniateir gwelliannau i’r rhwydwaith cludiant presennol os gallir cydymffurfio gyda’r meini prawf 

canlynol:  

i. Bydd y llwybr a/neu’r safle a ddewisir yn cael yr ardrawiad lleiaf posib ar yr amgylchedd 

adeiledig a naturiol, y dirwedd ac eiddo; a 

ii. Cedwir y tir a gymerir yn barhaol y lleiaf sydd ei angen a bydd yn gyson â dylunio da a 

thirweddu o ansawdd uchel; ac 

iii. Yn achos llwybrau beicio, cynlluniau parcio a theithio, ardaloedd gwasanaeth ger y ffordd ac  

ochr y ffordd, bydd y cynllun yn helpu i wella diogelwch ffyrdd; ac Yn achos ffyrdd newydd, 

mae ystod lawn o ddatrysiadau ymarferol i broblem trafnidiaeth wedi’u hystyried ac mae 

gwella ffyrdd yn cynnig y datrysiad gorau; ac 

v. Yn achos ardaloedd gwasanaeth ger ochr y ffordd, rhaid i’r cynllun ffinio’r rhwydwaith ffyrdd 

strategol a chanolbwyntio ar wasanaethu anghenion gyrwyr, peidio â rhwystro symudiad 

traffig strategol ac yn unol â Pholisi Strategol PS12, ni ddylent danseilio’r ddarpariaeth 

manwerthu yn y Ganolfan Isranbarthol, Canolfannau Gwasanaeth Trefol a Lleol neu Bentrefi. 

2. Trosglwyddo Rhwng Dulliau Cludiant  

Er mwyn hwyluso trosglwyddo rhwng dulliau cludiant a helpu i leihau’r galw am deithio a lleihau’r 

ddibyniaeth ar geir, cyn belled a’u bod nhw’n cydymffurfio gyda pholisïau perthnasol y Cynllun, 

caniateir y cynigion canlynol:  

i. Gwelliannau i gyfnewidfeydd rheilffyrdd a bysus presennol, gan gynnwys mesurau i hwyluso 

mynediad drwy ddulliau teithio actif a phobl anabl gydag anghenion mynediad penodol; 

ii. Cyfleusterau parcio a theithio parhaol wedi eu lleoli’n strategol o fewn neu wrth ymyl 

Canolfannau neu mewn lleoliadau eraill sy’n agos i’r prif rwydwaith ffurdd lle gallir dangos nad oes 

safleoedd amgen boddhaol yn agosach at y Canolfannau, lle mae cwsmeriaid yn cael eu cefnogi 

gan wasanaethau bysus deniadol, aml a dibynadwy rhwng y cyfleuster a phen y daith;  

iii. Cyfleusterau parcio lorïau dros nos a chyfleusterau trosglwyddo llwythi wedi’u lleoli’n strategol 

o fewn neu wrth ymyl Canolfannau;   

iv. Cyfleusterau ansawdd uchel ar gyfer gyrwyr a theithwyr gan gynnwys ond heb fod yn  

gyfyngedig i seddau, gwybodaeth, cyfleusterau toiledau; 

v. Cyfleusterau ar gyfer parcio a rhannu mewn lleoliadau priodol ar y rhwydwaith priffyrdd 

strategol yn gyfochrog i agos at aneddleoedd neu oddi mewn iddynt; 

vi. Facilities within settlements for coach parking, taxis and passenger drop off; 

vii. Facilities for interchange with water-based transport. 
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3. Asesiadau Cludiant  

Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau graddfa fawr neu ddatblygiad o fewn ardal sensitif sydd yn 

cynyddu’n sylweddol y nifer o deithiau trwy gerbydau preifat yn cael ei wrthod os nad ydynt yn 

cynnwys mesurau fel rhan o’r Asesiad Trafnidiaeth ac/neu Gynllun Teithio. Yn unol â Pholisi 

PCYFF1, dylid darparu Asesiad Trafnidiaeth. Ble bo’r Asesiad Trafnidiaeth yn dangos bod angen 

Strategaeth Gweithredu Cludiant, bydd angen sicrhau hyn drwy rwymedigaeth cynllunio. 

4. Cynlluniau Cludiant  

Bydd gwelliannau i’r rhwydwaith cludiant strategol yn ardal y Cynllun a ddangosir ar y Map 

Cynigion yn cael eu sicrhau drwy ddiogelu a darparu tir.  Mae’r cynlluniau yn cynnwys: 

i. A487 Caernarfon i Bontnewydd  

ii. Ffordd Gyswllt Llangefni  

iii. A5025 Valley to Wylfa Newydd / Amlwch to Wylfa Newydd and other transport infrastructure 

improvements associated with new nuclear development at Wylfa Newydd including a Corporate 

Hub (iii) A5025 Y Fali i Wylfa  a gwelliannau seilwaith trafnidiaeth sy'n gysylltiedig â datblygu ynni 

niwclear newydd yn Wylfa Newydd, gan gynnwys gwelliannau o Amlwch i Wylfa Newydd lle 

dangosir yr angen ar gyfer gwella ar yr adran honno yn sgil datblygu Strategaeth Traffig a 

Chludiant Integredig ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd.  

 

Eglurhad: 

7.1.30. Mae’r polisi hwn yn cynnig dull sy’n seiliedig ar feini prawf i arfarnu cynlluniau 
cludiant newydd (hygyrchedd, cysylltedd, llwybrau beicio, cynlluniau parcio a 
theithio, porthladdoedd, y rhwydwaith rheilffyrdd, ffyrdd, ardaloedd gwasanaeth ger 
ochr y ffordd, llwybrau cerdded).  Mae’n bwysig bod pob datblygiad yn gallu lliniaru 
ei ardrawiad cludiant.  Gall fod yn ofynnol i gynlluniau mawr  baratoi Asesiadau 
Trafnidiaeth er mwyn dangos sut y gellir ymgymryd â’r nifer o deithiau a gynhyrchir a 
sut y gellir sicrhau pa mor hygyrch yw’r safle drwy ddefnyddio  gwahanol ddulliau 
cludiant. Bydd yn ofynnol cyflwyno Cynlluniau Teithio ar gyfer cynigion nad ydynt ar 
gyfer tai, ac sy’n debygol o gael goblygiadau cludiant sylweddol. Y pwrpas fydd 
hyrwyddo dulliau teithio mwy cynaliadwy o ran gweithgareddau mewn datblygiad 
penodol, e.e. annog lleihad yn y defnydd o geir a chynnydd yn y defnydd o gludiant 
cyhoeddus, beicio a cherdded.  

7.1.31. Datgan Polisi Cynllunio Cymru bod Asesiadau Trafnidiaeth (AT) yn fecanwaith pwysig 
ar gyfer sefydlu graddfa’r ardrawiadau a ragwelir y bydd datblygiad arfaethedig neu 
ailddatblygiad yn debygol o gael. Mae’n cynorthwyo i ragweld yr ardrawiadau a gaiff 
datblygiad fel y gellir eu deall ac y gellir ymdopi â hwy. Disgwylia Llywodraeth Cymru 
bod pob cais am ddatblygiad (gan gynnwys newid defnydd) sydd yn un o’r categorïau 
a ganlyn yn cynnwys AT:  

Tabl 12 : Graddfa datblygiadau fydd angen asesiad trafnidiaeth 

Trothwy’r Defnydd  

Manwerthu – bwyd  >1,000m2 arwynebedd llawr gros 
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Manwerthu – heb fod yn fwyd >1,000m2 arwynebedd llawr gros 

Sinemâu a chyfleusterau cynadledda >1,000m2 arwynebedd llawr gros 

Cyfleusterau hamdden  >1,000m2 arwynebedd llawr gros 

Busnes >2,500m2 arwynebedd llawr gros 

Diwydiant >5,000m2 arwynebedd llawr gros 

Dosbarthu a chyfleusterau warws  >10,000m2 arwynebedd llawr gros 

Ysbytai >2,500m2 arwynebedd llawr gros 

Addysg Uwch ac Addysg Bellach  >2,500m2 arwynebedd llawr gros 

Ysgolion  Pob ysgol newydd  

Stadia >1,500 o seddi 

Tai  >100 o dai 

Gwestai  >1,000m2 arwynebedd llawr gros 

 

7.1.32. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn datgan hefyd y dylai awdurdodau cynllunio lleol 
ystyried gwneud Asesiadau Cludiant yn ofynnol mewn ardaloedd sensitif lleol ar gyfer 
cynigion sydd y tu allan i’r trothwyon a nodir uchod. Gellir bod yn ofynnol cael 
Asesiadau Trafnidiaeth ar gyfer unrhyw ddatblygiad arfaethedig os yw’r awdurdod 
cynllunio lleol yn ystyried bod cyfiawnhad neu angen penodol.  Lle bynnag y bo 
modd, dylai’r Asesiad Trafnidiaeth a’r Datganiad Dylunio a Mynediad (ble bo’r gofyn) 
ddefnyddio tystiolaeth gyffredin a dylai cynnwys yr AT anelu at gyd-fynd â’r 
Datganiad ac nid ei  ddyblygu.  Disgwylir hefyd i Asesiadau Cludiant ddarparu sail ar 
gyfer negodi manylion y cynllun, gan gynnwys lefelau parcio a mesurau i wella 
mynediad drwy gyfrwng cludiant cyhoeddus, cerdded a beicio.  Yn ogystal, maent yn 
darparu sail bwysig ar gyfer paratoi Cynlluniau Teithio.  

 

A487 Caernarfon i Bontnewydd 

7.1.33. Bydd ffordd osgoi'r A487 Caernarfon i Bontnewydd yn rhedeg o gylchfan y Goat 
(cyffordd yr A499/A487) i gylchfan Plas Menai. Bydd y briffordd yn mesur 9.8km ac yn 
ffurfio ffordd osgoi orllewinol i Lanwnda, Dinas a Bontnewydd cyn croesi’r A487 
presennol i’r de o chwarel Caernarfon cyn croesi afon Seiont gan fynd i’r de o Stad 
Ddiwydiannol Cibyn at gyffordd gyda’r A4086. Wedi croesi’r B4386, bydd llwybr y 
ffordd yn disgyn tuag at gylchfan Plas Menai.  

7.1.34. Bydd gan y ffordd osgoi ddwy lôn mewn un cyfeiriad fydd yn rhoi cyfleoedd 
goddiweddyd a lôn sengl yn y cyfeiriad arall ble na chaniateir goddiweddyd.  
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Ffordd gyswllt Llangefni  

7.1.35. Bydd ffordd gyswllt newydd yn cysylltu Lôn Bryn Cefni â safle Coleg Menai gan greu 
cylchfan fynediad i Langefni ar yr A5114.  

7.1.36. Bydd buddiannau sylweddol yn deillio o’r ffordd gyswllt newydd yn cynnwys gwell 
mynediad i safleoedd y Parth Menter a chefnogi twf pellach yng nghampws Grŵp 
Llandrillo-Menai.  Byddai’r cynllun hefyd yn gwella cysylltiadau â ffordd ddeuol yr A55 
ac yn goresgyn rhwystrau traffig yn ardal ehangach Llangefni.  

 

Croesfan newydd Afon Menai  

7.1.37. Pont Britannia yw’r unig ddarn o gerbydlon sengl ar lwybr yr E22, Rhwydwaith Ffyrdd 
Traws-Ewropeaidd, sy’n peri problemau sylweddol i’r cymudwyr rheolaidd a 
thrafnidiaeth yn ystod y gwyliau.  

7.1.38. Ymgymerodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Tachwedd 
2007 a mis Chwefror 2008 ar sawl dewis ar gyfer croesfan newydd dros y Fenai. 
Roedd canlyniadau’r ymgynghoriad yn dangos mai’r opsiwn a ffafriwyd oedd pont 
newydd aml-fwaog (39%) gyda phont gebl un-bwa yn ail ddewis (31%).  

7.1.39. Byddai pont un bwa yn ddrytach ond ni fyddai’n golygu gwaith ar y Fenai sy’n Ardal 
Cadwraeth Arbennig.  

7.1.40. Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi datgan ei gefnogaeth i groesfan dros Afon Menai. 
Mae Cynllun Lleol Trafnidiaeth ar y Cyd Gogledd Cymru yn adnabod gwelliannau i 
groesfan y Fenai fel un o’i brosiectau ymyrraeth strategol allweddol i’w weithredu 
rwan neu ei gynnwys yn y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol nesaf 

 

A5025 Y Fali i Wylfa Newydd / Amlwch i Wylfa Newydd a gwelliannau eraill i’r isadeiledd cludiant 

sy’n gysylltiedig â datblygiad niwclear newydd yn Wylfa Newydd gan gynnwys gwelliannau o 

Amlwch i Wylfa Newydd lle mae’r angen am welliannau i’r adroan honno wedi ei brofi yn dilyn 

datblygu Strategaeth Traffic ac Integredig ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd Canolfan Gorfforaethol 

sy’n angenrheidiol oherwydd cynllun isadeiledd sylweddol.  

7.1.41. Bydd cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth ar yr A5025 o’r Fali i Wylfa Newydd, gan 
gynnwys cynnydd yn y nifer o gerbydau trwm sy’n defnyddio’r ffordd.  Mae nifer o 
fannau cyfyng a materion amgylcheddol a diogelwch ar y ffordd hon.  Yn ogystal, mae 
cyffordd yr A5/ Y Fali angen ystyriaeth.  

 

7.1.42. Y pedwar prif leoliadau ar y llwybr sydd angen gwelliannau sylweddol, ac a ddangosir 
ar y Mapiau Cynigion, yw:  

 

 A5/A5205 (Y Fali); 

 A5025 (Llanfachraeth); 

 A5025 (Llanfaethlu); 

 A5025 (Cefn Coch). 
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7.1.43. Efallai y bydd yn rhaid ystyried gwelliannau i’r ffordd o Amlwch i Wylfa Newydd 
hefyd.   

7.1.44. Gellid lleihau’r nifer o deithiau ar y rhwydwaith ffyrdd i Wylfa Newydd drwy greu 
Canolfan Gorfforaethol. Gallai gweithwyr nad oes angen iddynt fynychu’r safle gynnal 
cyfarfodydd a hyfforddiant yn y Ganolfan Gorfforaethol a gellid ymgorffori hwn â 
chyfleuster parcio a theithio er mwyn caniatáu teithio ymlaen i safle Wylfa Newydd. 
Bydd y Cynghorau yn gweithio efo hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd i ddatblygu 
cynllun priodol o ddatrysiad trafnidiaeth i liniaru’r effaith o adeiladu a gweithrediad 
yr orsaf bŵer newydd. Yn ogystal i’r gwelliannau a gyfeirir tuag atynt uchod bydd 
datrysiad yn debygol o gynnwys datblygu cynllun parcio a rhannu datblygu canolfan 
logisteg i reoli'r niferoedd ac amseriad symudiadau trafnidiaeth i safle'r orsaf pŵer. 
Bydd Policies PS 9(B) a PS 9(C) yn gymwys i gyfleusterau parcio a theithio a 
chanolfannau logisteg arfaethedig, yn y drefn honno. Bydd yr hyrwyddwr a'r 
Cynghorau yn gweithio ar y cyd mewn partneriaeth i ddatblygu Strategaeth 
Trafnidiaeth a Chludiant wedi’i Integreiddio ar gyfer prosiect Wylfa Newydd. 

 

7.1.44a  Yn unol â pholisi a chanllaw cenedlaethol dylid defnyddio safonau uchafswm parcio 

o fewn ardal y Cynllun fel ffurf o reoli’r galw. 

 

 


