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LIVING STREETS

RYDYM YN GALW AR YMGEISWYR I ADDUNEDU I:
Roi terfyn ar farwolaethau ac
anafiadau cerddwyr ar ffyrdd

Mynd i’r afael â llygredd aer

Gwneud strydoedd ysgol yn ddiogel

Gwneud cerdded yn haws a lleihau’r
blerwch ar ein palmentydd

Mae cerdded yn dda i’n meddyliau, ein cyrff, a’n dinasoedd, ein
trefi a’n pentrefi. Mae’n ein cysylltu â ni ein hunain ac ag eraill,
ag addysg, â bywyd economaidd a chymdeithasol. Dylai pawb
allu dewis bywyd egnïol, iach a di-straen heb gar.

camlesi, tiroedd comin ac afonydd. Ond mae pobl yn dal i gael
trafferthion gyda phalmentydd cul, blêr, anwastad; croesfannau
sy’n blaenoriaethu ceir yn hytrach na phobl; a niferoedd cynyddol
o gerbydau sy’n goryrru.

Yn ystod cyfnodau clo COVID-19 fe wnaeth pobl ailddarganfod
y weithred syml o gerdded - y dull trafnidiaeth hynaf, rhataf a
gwyrddaf sydd i’w gael. Roeddent yn cerdded ar gyfer ymarfer
corff, i gynnal eu hiechyd corfforol a meddyliol, ailddarganfod
eu stryd fawr leol, cerdded i siopau lleol ac o amgylch parciau,

Mae ein haelodau a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw wedi
dweud wrthym eu bod am i arweinwyr trefi a dinasoedd leihau
marwolaethau ac anafiadau i gerddwyr, mynd i’r afael â llygredd
aer ac allyriadau carbon, cael mwy o deuluoedd i gerdded i’r ysgol
a gwella ein palmentydd fel y gall pawb eu defnyddio’n ddiogel.
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RYDYM YNG NGHANOL ARGYFYNGAU HINSAWDD, LLYGREDD AER, IECHYD Y CYHOEDD A DIOGELWCH AR Y FFYRDD:

Yng Nghymru, amcangyfrifir bod rhwng 1,000 a 1,400 o
farwolaethau bob blwyddyn i’w priodoli i lygredd aer sy’n
ganlyniad i weithgarwch dynol1.

Nid yw traean oedolion Cymru yn gwneud unrhyw fath o
weithgarwch corfforol. Mae gordewdra ymhlith plant yn waeth
yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig ac mae gordewdra difrifol
ymhlith plant ar gynnydd2. Dim ond un o bob chwech o bobl
ifanc 11-16 oed sy’n cyflawni targed y Prif Swyddog Meddygol o
60 munud o weithgarwch corfforol bob dydd3.

Roedd nifer y bobl a ddywedodd eu bod yn teimlo’n unig yng
Nghymru yn 15% yn 2019-20204.

Yn 2019, cafodd 226 o gerddwyr eu lladd neu eu hanafu’n
ddifrifol5 ar ffyrdd yng Nghymru (gan ostwng i 157 pan gafodd y
wlad ei chloi yn 2020).

Yn ein harolwg 20207, y tair prif broblem a nodwyd ar gyfer
cerdded yng Nghymru oedd: parcio ar balmentydd (adroddwyd
gan 68%); trafnidiaeth gyhoeddus wael (adroddwyd gan 60%); a
thraffig cyflym neu beryglus (adroddwyd gan 57%).

Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at anghydraddoldebau
cymdeithasol ac iechyd ac wedi eu gwaethygu. Pobl o
grwpiau lleiafrifoedd ethnig amrywiol a phobl ar incwm isel –
sydd eisoes mewn mwy o berygl o lygredd aer – sydd wedi
cael eu taro galetaf. Mae unigrwydd ymhlith oedolion hŷn a
phobl anabl wedi gwaethygu.
Nid oes rhaid iddi fod fel hyn. Gallwn ailgynllunio ein
trefi a’n dinasoedd gan ganolbwyntio ar bobl, nid ceir.
Mae’r newid wedi dechrau. Nawr yw’r amser i gynnal y
momentwm. Dim ond drwy gael mwy o bobl i gerdded y
byddwn yn cyrraedd ein nodau allyriadau carbon sero net
ac yn gwella ansawdd aer a diogelwch ar y ffyrdd.
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ROI TERFYN AR FARWOLAETHAU AC ANAFIADAU
CERDDWYR AR EIN FFYRDD

MYND I’R AFAEL Â NEWID YN YR HINSAWDD A
LLYGREDD AER

Mae un person sy’n cael ei ladd ar ein ffyrdd un yn ormod. Mae
tua 200 o gerddwyr yn cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar
ffyrdd Cymru bob blwyddyn. Gyda llai o gerbydau ar y ffordd
yn ystod 2020, gostyngodd y ffigur hwn gan chwarter7.

Mae angen trefi a dinasoedd lle gall pobl symud ac anadlu
arnom. Ac fel cenedl, mae angen i ni weithio tuag at dargedau
sero net. Er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd rhaid i
gynghorau wella mynediad at drafnidiaeth egnïol a chynaliadwy
a sicrhau bod cost gyrru’n adlewyrchu ei gwir gost.

Rhaid i ymgeiswyr ymrwymo i:
Osod targedau Gweledigaeth Sero o ostyngiadau sylweddol
yn nifer y bobl sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar bob
ffordd, gan arwain at ddim marwolaethau.
Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya diofyn mewn ardaloedd
adeiledig8 a mesurau i arafu traffig yn sylweddol ar ffyrdd
gwledig wrth ddynesu at anheddau, ysgolion a safleoedd
ymwelwyr. Creu cymdogaethau mwy addas i bobl drwy leihau
cyflymder traffig a gwelliannau i dir y cyhoedd.
Gwella ein croesfannau a’n cyffyrdd, gan wneud yn siŵr bod
croesfan i gerddwyr ar bob cyffordd â signalau. Dylai pawb allu
croesi’r ffordd mewn un tro, heb fawr o amser aros a digon o
amser i groesi.
Cynyddu nifer y cymdogaethau traffig isel. Gweithio gyda
phreswylwyr i leihau goruchafiaeth ceir a blaenoriaethu pobl.
Mae’n bwysig gwrando ar gymunedau a mynd i’r afael â’r
materion sy’n peri’r pryder mwyaf, er enghraifft diogelwch plant
y tu allan i ysgolion.

Rhaid i ymgeiswyr ymrwymo i:
Gyflwyno parthau allyriadau isel ac ardaloedd di-gar.
Symud ac ail-glustnodi mannau parcio ar gyfer defnyddiau eraill,
megis parciau bach, ysguboriau beiciau ac asedau cymunedol
eraill.
Lleihau llygredd aer trwy addysgu gyrwyr am y problemau
iechyd a achosir gan gerbydau’n segura. Mae gan awdurdodau
lleol y grym i gyflwyno dirwyon os bydd cerbyd llonydd yn gadael
ei injan yn rhedeg , ac eto mae segura yn dal i fod yn broblem,
yn enwedig o amgylch ysgolion a ger arosfannau bysiau
Creu mwy o goridorau gwyrdd, a chynyddu bioamrywiaeth,
gyda pharciau poced a pharciau hirfain ar hyd llwybrau lle gall
pobl gerdded a beicio.
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GWNEUD STRYDOEDD YSGOL YN DDIOGEL
Bydd mwy o deuluoedd yn dewis cerdded i’r ysgol ar
strydoedd mwy diogel. Rhaid i ni drawsnewid llwybrau
i’r ysgol fel eu bod yn fwy diogel, yn lanach a gyda llai o
dagfeydd arnynt yn ogystal â chefnogi mwy o weithgarwch
corfforol a gwell iechyd.
Mae cerdded i’r ysgol yn sefydlu arferion iach am oes. Gydag
un o bob pedwar car yn ystod oriau brig y bore ar y daith i’r
ysgol, mae’n lleihau allyriadau carbon a llygredd aer hefyd.
Rhaid i ymgeiswyr ymrwymo i:
Sicrhau bod gan bob ysgol gynllun teithio llesol, sy’n annog
newid ymddygiad ac yn ymgorffori cerdded i’r ysgol.
Creu Stryd Ysgol ym mhob ward.
Gwella llwybrau i’r ysgol mewn ardaloedd o amgylch
ysgolion ac mewn ardaloedd adeiledig trwy derfyn cyflymder
o 20mya, gwell croesfannau a mwy o fannau gwyrdd.
Gwella llwybrau i ysgolion gwledig trwy gyflwyno llwybrau
troed diogel ac ar wahân a mesurau arafu traffig fel y gall
plant gerdded i’r ysgol neu barcio a cherdded gan osgoi
tagfeydd wrth gât yr ysgol.
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LLEIHAU’R BLERWCH A GWNEUD CERDDED YN
HAWS I BAWB
Bydd mwy o bobl yn cerdded pan fydd strydoedd yn fwy diogel,
hygyrch a chroesawgar i bawb. Bydd cefnogi rhwydweithiau
mawr o gymdogaethau iach gydag ardaloedd di-gar a heb
lwybrau llygod, a buddsoddi mewn mannau gwyrdd cyhoeddus
newydd ar gyfer hamdden, yn gwella ansawdd bywyd a
gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd.
Rhaid i ymgeiswyr ymrwymo i:
Weithredu ar barcio ar balmentydd – gorfodi’r gwaith o
gyflwyno’r rheoliadau sy’n cael eu cyflwyno ar barcio ar
balmentydd yng Nghymru gan gymryd camau rhagweithiol lle bo
angen.
Lleihau blerwch ar balmentydd er mwyn cynyddu’r lle i gerdded.
Cefnogi creu rhwydweithiau cerdded cynhwysol a llygredd isel
sy’n gysylltiedig ag arosfannau bysiau a gorsafoedd trên, sy’n
ddeniadol, yn hygyrch ac i ffwrdd o draffig cerbydau a beiciau.
Datblygu ardaloedd di-gar. Datblygu parthau di-gar a
blaenoriaethu buddsoddiad mewn mannau cyhoeddus ar gyfer
hamdden.
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MATERION LLEOL
Mae gennym ni rwydwaith cynyddol o grwpiau lleol yng Nghymru, dyma beth mae rhai
ohonynt am ei weld gan eu hawdurdodau lleol:
LLANELLI
Mae ein grwpiau yn Llanelli yn galw am weithredu ar lwybrau hygyrch, heb flerwch ar gyfer cerdded a symud ar olwynion gan gynnwys mynd
i’r afael â phroblemau llifogydd dros gyrbau isel a phalmentydd cyffyrddol, yn enwedig ar gyffyrdd prysur. Dylai llwybrau cerdded a symud ar
olwynion hefyd fod ar wahân i lwybrau beicio fel nad oes rhaid iddynt wrthdaro.
“Mae fy merch yn anabl ac mae’r broblem o fyrddau A, seddi caffi a cheir wedi’u parcio yn creu rhwystrau ar balmentydd yn golygu nad yw’n
mynd i siopa yn y dref. Mae hi’n ei chael hi’n ormod o straen ac mae hynny’n anghywir.” Christine, Grŵp Lleol Llanelli

ABERTAWE
Hoffai ein grŵp Uplands Abertawe adennill rhannau o’r ffordd gan draffig, yn enwedig ardaloedd lle mae 5 lôn o draffig. Maent yn galw
am fannau glanach, gwyrddach, y gellir cerdded yn haws ynddynt gyda pharciau bach, celf gymunedol a mannau tyfu bwyd sy’n cynnig
ymdeimlad o gymuned.
“Rydym yn cefnogi cynigion ar gyfer llwybrau beicio newydd, yn enwedig pan fyddant yn lleihau’r lle ar gyfer ceir, ond ni ddylai’r rhain fod yn
llwybrau a rennir, mae dal angen llwybrau cerdded diogel arnom.” Jane, Grŵp Lleol Uplands

CAERDYDD
Mae ein grŵp y Rhath a Phlasnewydd yn galw am weithredu ar lwybrau llygod a thraffig cyflym gyda ffocws o’r newydd ar gymdogaethau
iach. Hoffent weld mwy o strydoedd ysgol, cynlluniau rhannu fel clybiau llogi ceir i leihau goruchafiaeth ceir a chamau’n cael eu cymryd i
sicrhau bod y strydoedd lleol yn hygyrch i bawb.
“Effaith y cyfnod clo yw bod llawer mwy o awydd bellach am fannau mwy diogel.” Peter, Grŵp Lleol y Rhath a Phlasnewydd
Mae ein grŵp Glan yr Afon am weld mwy o flaenoriaeth ar gynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae blerwch strydoedd yn parhau i
fod yn broblem ac mae’n rhywbeth y mae’n rhaid i awdurdodau lleol weithredu arno.
“Fel y camau lleiaf posibl, mae’n rhaid i awdurdodau lleol orfodi eu meini prawf trwyddedu eu hunain i sicrhau nad oes unrhyw seilwaith dros
dro, fel sgaffaldiau, yn achosi rhwystrau mawr i unrhyw un fynd o gwmpas ar droed neu mewn cadair olwyn.” Mark, Grŵp Lleol Glan yr Afon
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Statswales.gov.wales
Amcangyfrifir bod 2.5% mewn perygl o farwolaeth ar
wrthdrawiad ar gyflymder o 20mya o gymharu â 7% ar 30mya
a 31% ar 40mya. See Ashton, S. J. and Mackay, G. M. (1979)
‘Some characteristics of the population who suffer trauma as
pedestrians when hit by cars and some resulting implications’,
Department for Transport
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2003/300/made

WHEN WE REFER TO ‘WALKING’ IN
THIS MANIFESTO, WE INCLUDE PEOPLE
WALKING WITH THE USE OF MOBILITY
AIDS, INCLUDING WHEELCHAIRS
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