
Newid Modd

Trafnidiaeth

Caerdydd

Y mae gordewdra, llygredd aer a dagfeydd ymhlith heriau mwyaf arwyddocaol

Caerdydd. Mae Cyngor Caerdydd wedi dewis mynd i'r afael â'r heriau hyn

mewn ffordd integredig trwy eu hamcan llesiant ‘Caerdydd yn tyfu mewn

ffordd gydnerth’. Fel rhan o hynny, maen nhw wedi dewis ‘arwain

trawsnewidiad yn system drafnidiaeth gyhoeddus Caerdydd, ochr yn ochr â

hyrwyddo dulliau trafnidiaeth mwy llesol’. Mae eu hymdrechion i hyrwyddo

teithio llesol a chreu newid moddol mewn trafnidiaeth wedi cael eu

hintegreiddio â gwaith ar iechyd. Mae’r gwaith hwn hefyd yn helpu i fynd i’r

afael â llygredd aer y ddinas a phroblemau tagfeydd ac mae’n cyfrannu at rai o

amcanion llesiant eraill y Cyngor.



Leihau llygredd aer a

hyrwyddo ffordd lesol o fyw

Cymru iachach drwy:

Leihau allyriadau carbon a

thagfeydd.

Cymru Lewyrchus drwy:

Wneud teithio llesol yn hygyrch i

bawb

Fynd i’r afael â llygredd aer mewn

cymunedau a’r ansawdd aer

gwaethaf

Cymru fwy Cyfartal drwy:

Gymunedau diogelach gyda gwell

cysylltedd

Cymru o Gymunedau Cydlynus drwy:

Yn cyfrannu at y nodau:

Cynorthwyo

Amcanion

Llesiant y

Cyngor

Caerdydd

yn tyfu

 mewnn 

ffordd

gydnerth

pobl allan

o dlodi

Cymunedau

diogel,

hyderus
a grymus

Hyrwyddo

bioamrywiaeth ac ail-

wyrddio

Leihau effaith y newid

yn yr hinsawdd ar

natur

Cymru Gydnerth drwy:



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

“Mae cyfle i greu atebion trafnidiaeth mwy cynaliadwy ar gyfer twf y

boblogaeth a'r economi yng Nghaerdydd ac rwy'n eich cynghori i gydweithio

gyda’r ‘rhai anarferol’ i ddeall goblygiadau cynllunio hyn ar gyfer yr hirdymor.”

“Ystyried sut yr ydych yn annog eich staff chi eich hunan i wneud y newid

hwn, sut y gallwch leihau allyriadau yn y ffordd y mae nwyddau,

gwasanaethau a phobl yn cael eu symud, a sut y gallwch gynllunio seilwaith

a thai’r dyfodol mewn ffordd sy’n galluogi pobl i ddefnyddio trafnidiaeth

garbon-isel, trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded neu feicio.”

Adborth i’r Cyngor oddi wrth Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol



Ffynhonnell: Patternistas

Stryd y Castell Caerdydd

Wedi ei chau i drafnidiaeth yn ystod y

cyfyngiadau symud cyntaf i wneud teithio

llesol yn bosibl

Integreiddio diwylliant – gweithio gyda

phobl greadigol lleol, Patternistas, i greu

dyluniadau ar y stryd

Helpu busnesau lleol – sicrhau bod bwyd

a diod ar gael i’w archebu o dai bwyta

cyfagos

Addasu mannau cyfarfod i alluogi pellhau

cymdeithasol

Enghreifftiau:

Ffynhonnell: Patternistas

Ffynhonnell: Patternistas



Ffynhonnell: Math RobertsFfynhonnell: Jacob Ellis

Ffynhonnell: ARUP

Enghreifftiau:

System ddraenio gynaliadwy yn cael ei

defnyddio i wella llwybrau-troed beicio

ar lan yr afon - yn tynnu 40,000m³ o
ddŵr glaw/y flwyddyn o’r rhwydwaith

garthffosysdd

Teithio llesol wedi ei dargedu mewn

cymunedau â’r iechyd gwaethaf

Glanau a gwyrddio (jyngl concrid)

Cydweithredu ag Arup, Dŵr Cymru a

Cyfoeth Naturiol Cymru

Grangetown Wyrddach



Examples

Strydoedd Ysgol Caerdydd

Creu ardaloedd cerdded o amgylch

Ysgolion Cynradd yn ystod oriau brig

Lleihau lefelau llygredd niweidiol a

chaniatáu i fyfyrwyr gerdded a beicio’n

ddiogel i’r ysgol

Hyrwyddo teithio llesol fel gweithred

arferol i blant a phobl ifanc, gan greu

newid hirdymor mewn ymddygiad

Ennyn ymgyfraniad 14 ysgol ledled

Caerdydd hyd yn hyn
Ffynhonnell: Cyngor Caerdydd

Ffynhonnell: Cyngor CaerdyddFfynhonnell: Cyngor Caerdydd



Ymagwedd

Secondio ymgynghorydd iechyd

cyhoeddus i weithio ar strategaeth

drafnidiaeth

Siarter Teithio Iach – 14 sefydliad yn

cynrychioli 35k o staff yn ymrwymo i

weithredu i gynorthwyo staff ac ymwelwyr

i deithio’n gynaliadwy yn ôl ac ymlaen o’u

safleoedd

Cydweithredu arloesol gyda’r sector

preifat ar Grangetown Wyrddach a

phrosiect Stryd y Castell Caerdydd

‘Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda 2020-

23’ yn tynnu sylw at deithio llesol fel

mesur i atal iechyd gwael

Cyflwyno Nextbikes a mannau parcio

beiciau i bobl nad ydynt yn berchen

beiciau

Atal llygredd aer a phroblemau tagfeydd

yn yr ardal sy’n cael eu heffeithio fwyaf

rhag gwaethygu

Y wefan ‘Commonplace’ yn cael ei

defnyddio ar gyfer adborth oddi wrth

gymunedau ar lwybrau cerdded a beicio

– map rhyngweithiol yn caniatáu i

drigolion nodi lleoliadau ar gyfer gwelliant

ac ychwanegu sylwadau

Ymagwedd integredig rhwng iechyd a

thrafnidiaeth, yn helpu i gyflawni nifer

o’u hamcanion llesiant: gwelliannau

wedi eu targedu mewn ardaloedd â

llygredd uchel a disgwyliad oes isel

Gweithio gyda phobl broffesiynol

mewn maes diwylliant i wella Stryd y

Castell Caerdydd

Gwasanaethau trenau a bysiau newydd;

Buddsoddi mwy yn y rhwydwaith feiciau;

Map Rhwydwaith Teithio Llesol newydd:

Ehangu’r cynllun llogi-beiciau;

Cwblhau’r cynllun peilot ‘Strydoedd Iach’.

Tagfeydd difrifol a lefelau

llygredd aer anghyfreithlon

yng Nghaerdydd

Beth nesa?

Her

Cymru iachach ac o gymunedau

Cydlynus

Cymru iachach, lewyrchus, a mwy

cyfartal 

Cymru iachach, fwy cydnerth gyda diwylliant

bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.

Cymru iachach, lewyrchus a mwy

cyfartal

‘Strydoedd Ysgol’ – 14 ysgol yn troi’n

fannau cerdded yn ystod oriau brig

Deg gwaith yn fwy o fuddsoddiad oddi

wrth y Cyngor a Llywodraeth Cymru

mewn ‘llwybrau beicio’ ar draws Caerdydd

i alluogi newid mewn ymddygiad

Cymru lewyrchus a mwy cyfartal

https://youtu.be/fvhdRLBsgNU


Effaith

"Mi fydd ein cynllun teithio llesol yn cefnogi'r ysgol i

annog a hyrwyddo newid. Rydym yn gobeithio

sicrhau gostyngiad yn y defnydd o geir a chynyddu

nifer y disgyblion a'r staff sy'n teithio'n weithredol

ac yn gynaliadwy. ”

Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu nodau'r Deddf

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn eu hagwedd tuag

at drafnidiaeth yn y ddinas. Maent yn amlwg yn deall

yr effeithiau cadarnhaol y mae teithio gweithredol yn

cael ar iechyd, yr amgylchedd, cydnerthedd

cymdeithasol... yn wir pob un o'r saith nod

cenedlaethol. Maent wedi rhoi’r ddealltwriaeth hon ar

waith gyda rhaglen hirdymor i gynyddu yn sylweddol

y nifer o bobl sy’n dewis cerdded a beicio dros

gyrru.”

“

“

- Chris Roberts, Aelod Grŵp

- Cath Morris, Dirprwy Pennaeth 
Ysgol Uwchradd Fitzalan

 Trawsbleidiol y Senedd ar Deithio Llesol 

 Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/ 

https://www.futuregenerations.wales/cy/
https://www.futuregenerations.wales/cy/

