
GOGLEDD PONTARDDULAIS

CROESO

Diolch am ddod i’n digwyddiad ymgynghori i gael 
gwybod mwy am y cynigion yr ydym yn eu datblygu 
ar gyfer Gogledd Pontarddulais dan arweiniad 
Persimmon Homes.

CEFNDIR 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Abertawe 
ym mis Chwefror 2019. Mae’n nodi tir yng ngogledd 
Pontarddulais yn Ardal Datblygu Strategol ar 
gyfer darparu tua 720 o gartrefi, mannau agored 
o ansawdd uchel ac ysgol gynradd newydd. Mae 
ein safle yn ffurfio rhan o’r dyraniad ehangach hwn.

Mae paratoi CDLl yn broses gynhwysfawr ac 
ailadroddus, sy’n cynnwys llawer o ymgynghori 
ac ymgysylltu gan y Cyngor ar wahanol gamau 
allweddol dros lawer o flynyddoedd. Mae’n 
cynnwys ymgysylltu â’r cyhoedd, rhanddeiliaid 
allweddol, cyrff statudol a chynrychiolwyr diwydiant 
ac ymgynghorwyd ar y safle strategol hwn yn rhan 
o’r broses honno.

Mae dyrannu’r safle eisoes wedi bod yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus ac rydym wedi ystyried 
yn ofalus yr adborth wrth ddatblygu ein cynlluniau. 
Mae ein ymgynghoriad presennol yn fodd pwysig 
arall o alluogi’r gymuned leol i ddylanwadu ar y 
cynigion wrth inni symud tuag at gais cynllunio.

BETH YW’R CYNIGION?

 - Mae ein cynigion yn darparu:
 - Tua 550 o gartrefi newydd gan gynnwys 

fflatiau a thai i deuluoedd
 -  Tai fforddiadwy i fodloni angen lleol
 -  Ysgol gynradd newydd
 -  Cyfleusterau cymunedol a/neu fanwerthu 

o fewn yr Hen Ffermdy
 -  Dyluniad o ansawdd uchel sy’n adlewyrchu 

cymeriad Pontarddulais
 -  Lleoliad wedi’i dirlunio
 -  Llawer o fannau agored newydd
 -  Gwelliannau ecolegol

 

Ysgol

Cyflogaeth

Archfarchnad

Cyfleusterau chwaraeon

Maes chwarae

Swyddfa bost

Swyddfa’r cyngor

Bwyty/Caffi

Manwerthu

Llyfrgell

Meddygfa 

Man Addoli

Cartref Ymddeol

Cynllun Cyfleusterau Lleol

Map Cynigion, wedi’i gymryd o CDLl Abertawe sydd wedi’i fabwysiadu
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YSTYRIAETHAU SAFLE

Mae Persimmon Homes wedi cynnal 
dadansoddiad manwl o’r cyfyngiadau a’r 
cyfleoedd yn y safle.
Dangosir y prif ystyriaethau amgylcheddol 
allweddol ac yn gryno maent yn cynnwys:

 -  Topograffeg
 -  Cae crwn neilltuol ar ben y bryn
 -  Coed o ansawdd uchel ar hyd ffiniau’r cae 

sydd i’w cadw
 -  Gwrychoedd yn llawn rhywogaethau
 -  Prif gyflenwad dŵr crai dan bwysedd uchel 

â 50 metr o hawddfraint yn croesi’r safle
 -  Ffermdy a blwch amddiffyn presennol i’w 

cadw
 -  Dwy hawl dramwy gyhoeddus presennol 

yn croesi’r safle
 -  Llwybr AT1 arfaethedig yn cysylltu Heol 

Ty’n y Bonau a Heol Glanffrwd
 -  Cysylltiadau posibl i gerddwyr yn y dyfodol 

â Myrtle Hill a Maes Teg
 -  Ymylon sensitif, lle mae cartrefi presennol 

â’u cefnau neu eu blaenau i’r safle

Ffin y Safle

Hawl Dramwy Gyhoeddus

Ffordd feingefn/cyswllt AT1 bosibl

Prif Fynedfa bosibl

Mynedfa bosibl i gerddwyr

Nod Treftadaeth/Archaeoleg

Cyfeiriad y llethr

Llethr 1 mewn 10 i 1 mewn 5

Llethr mwy serth na 1 mewn 5 

Coeden Categori A

Coeden Categori B

Coeden Categori C

 Pathewod

Gwrych heb lawer o rywogaethau 

Gwrych â llawer o rywogaethau

Adeiladau Presennol

Golygfeydd Hir
Cynllun o Gyfleoedd a Chyfyngiadau’r Safle
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Dyma brif elfennau’r uwchgynllun:

Tua 550 o gartrefi newydd

 Ffermdy wedi’i gadw, â’r posibilrwydd o’i drosi i’w 
ddefnyddio ar gyfer tyfu cymunedol a chaffi neu 
siop

Ysgol Gynradd Newydd

Parc ar Ben Bryn yn cynnig cyfleoedd hamdden a 
chwarae anffurfiol 

Cysylltiad Bws yn unig drwy’r Parc Llinol

Blwch amddiffyn wedi’i gadw 

Mannau agored gwyrdd yn creu pyrth creadigol i’r 
safle

Cynigir dwy LEAP (Ardal Chwarae Lleol â Chyfarpar) 
ac wyth LAP (Ardaloedd Chwarae Lleol) 

Parc Llinol Amlbwrpas

Ffurf stryd sy’n gweithio gyda’r topograffeg i hybu 
teithio llesol 

Mannau nodau allweddol wedi’u creu o amgylch 
coed sbesimen neu goridorau coed presennol

Draenio Cynaliadwy gan gynnwys pantiau, gerddi 
glaw a nodweddion arafu dŵr wyneb eraill 

Bydd plannu strwythurau brodorol a dolydd blodau 
gwyllt ynghyd â gwrychoedd a choed wedi’u 
cadw a phlannu ar y ffiniau yn darparu cysylltedd 
cynefinoedd

Elwa i’r eithaf ar gysylltedd cerdded a beicio 
gyda mynedfeydd newydd i gerddwyr
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UWCHGYNLLUN  
ARFAETHEDIG

Agwedd sensitif at 
dirwedd a thopograffeg

 

Dathlu Asedau Gwyrdd 
y safle trwy greu parciau 

a gofodau newydd 
arwyddocaol ar gyfer y 

dref gyfan

Sbriws gwyrdd 
amlswyddogaethol sy’n 

cynnig buddion ecolegol 
a ffordd o fyw

Creu lle sydd â 
chysylltiadau da sy’n 
ategu ac yn cefnogi 

Canol y Dref

Cymdogaethau sy’n 
ymateb i gymeriad 

lleol, ac sydd wedi’u 
strwythuro o amgylch 

nodau a gofodau 
allweddol

Y WELEDIGAETH

Uwchgynllun y Cysyniad

Mynedfa Heol 
Ty’n-y-Bonau

Mynedfa 
Teithio Llesol 
Ty’n-y-bonau

Mynedfa Teithio 
Llesol Bosibl 
Myrtle Hill

Mynedfa 
Teithio Llesol 
Heol Glynhir

Ystyried 
dargyfeirio’r Hawl 
Dramwy bresennol

Mynedfa i Heol 
Glanffrwd
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2

2

Mynedfa Teithio 
Llesol Bosibl 
Maes Teg
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SUT BYDD POBL YN CYRRAEDD YR 
YSGOL?

 - Bydd pobl yn cyrraedd yr ysgol gan ddefnyddio’r 
rhwydwaith o gysylltiadau Teithio Llesol ac felly 
anogir cerdded/ beicio.
 - Darperir parth gollwng wrth yr ysgol hefyd, 
ynghyd â 3 chilfan ar gyfer bysiau.

BETH YW’R LLWYBRAU CERDDED?
 - Bydd y llwybrau cerdded mewnol niferus o fewn 
y safle yn cysylltu â’r seilwaith llwybrau cerdded 
presennol ar y strydoedd o amgylch.

BETH YW’R LLWYBRAU BEICIO?
 - Bydd y prif lwybrau beicio ar y stryd feingefn/
llwybr beicio (3.0m o led), a llwybrau diogel ar y 
stryd o fewn safle’r datblygiad.
 - Gwneir cysylltiadau Teithio Llesol â Heol Glynhir 
a Ty’n Y Bonau, yr olaf o’r rhain drwy’r cysylltiad 
Teithio Llesol arfaethedig  ym Myrtle Hill.

EFFAITH AR Y FFYRDD O GWMPAS?
 - Effaith isel yn ystod yr oriau brig yn y bore a’r 
prynhawn ar y rhwydwaith o ffyrdd o gwmpas.
 - Cynigir camau lliniaru ar ffurf gwelliannau capasiti 
cyffyrdd signalau yn Stryd y Dŵr/Tidal Reach/
Heol yr Orsaf a Heol Alltiago/Heol Bolgoed/Stryd 
Teilo Sant.
 - Gwneir addasiadau rheoli gan signal MOVA 
(Microprocessor Optimised Vehicle Actuation) 
wedi’i osod yn y ddwy gyffordd signalau i wella 
capasiti traffig y rhwydwaith ffyrdd bresennol.
 - ha

MYNEDIAD A SYMUD

Canol y Dref 

Hawl Dramwy Gyhoeddus 

Llwybr AT Arfaethedig

Gorsaf Reilffordd 

Safle Bws Presennol

 Mynedfa Arfaethedig i Gerbydau

Cysylltiad Bws Arfaethedig

Mynedfa i Gerddwyr

Llwybr beicio ar y safle

Llwybr beicio oddi ar y safle

Llwybrau Cerdded Arfaethedig

15 munud o gerdded i’r Parc ar Ben y Bryn

Gwelliant Arfaethedig i’r Gyffordd

Man sydd wedi’i gysylltu’n dda sy’n 
hybu cerdded a beicio drwy ddarparu 
llwybrau diogel, deniadol a dealladwy  
sy’n dilyn topograffeg cymaint â phosibl, 
a chysylltiadau uniongyrchol â Chanol y 
Dref a chyrchfannau lleol eraill.

Cynllun Cysylltiadau Lleol Arfaethedig
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MANNAU AGORED CYHOEDDUS
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Proposed Green
Infrastructure

North Pontarddulais

Scale @ A1 - 1:1,500

10 30 40 500 20 100 m

Britannia House, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly, CF83 3GG
© Tir Collective Limited 2022. Registered Company No. 13489264

North

Key

Existing trees and hedges to be retained
where possible to retain a sense of maturity
within the site and habitat connectivity to the
wider landscape.

Tree Condition Survey:
167 - Category 'A' Tree or Group
156 - Category 'B' Tree or Group
159 - Category 'C' Tree or Group

Indicative path alignment of 2km trim trail
with 500m loop within hilltop park

Existing hedgerows retained

Native structure planting to reinforce pattern
of existing vegetation and provide habitat
connectivity.  Planting will soften the
appearance of landform and built
development.

Species rich grassland

Transition habitat / ecotone associate with
existing retained vegetation

Indicative SuDS attenuation in the form of
basins or swales.  Extent and alignment to be
determined to minimise the extent and
gradient of landform regrading.

Wildflower / annual meadow

Bulb planting

Green Infrastructure 
& Open Space

  Growing space

Species rich-grassland

Avenue planting

Nature walk

Rain park

     
     

     
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

     
      

       
        

              
     

Bulb planting
Annual m

eadow

Rhwydwaith amlbwrpas o fannau 
gwyrdd cymunedol sy’n pwysleisio 
bioamrywiaeth, sy’n creu cymdogaeth 
gysylltiedig a’r parc ar ben y bryn wrth 
ei chanol.

Mae seilwaith gwyrdd wrth wraidd yr uwchgynllun.

Delweddau cynsail: Blodau Gwylltion a Glaswelltiroedd

Strategaeth Seilwaith Gwyrdd a Mannau Agored

Delweddau cynsail: Draenio Cynaliadwy

Y coed a’r gwrychoedd presennol i’w 
cadw lle bo’n bosibl er mwyn cynnal 
naws aeddfed yn y safle a chysylltedd 
cynefinoedd i’r dirwedd ehangach. 

Cadw’r gwrychoedd presennol.

Plannu strwythurau brodorol i atgyfnerthu 
patrwm o lystyfiant presennol a darparu 
cysylltedd cynefinoedd. Bydd plannu yn 
meddalu golwg y tirffurf a’r datblygiad 
adeiledig.

Glaswelltir â llawer o rywogaethau.

Dôl blodau gwyllt / lluosflwydd.
 
Plannu bylbiau.

Cynefin/parth ecolegol pontio yn gysylltiedig 
â llystyfiant presennol a gedwir.

Aliniad llwybr dangosol o 2km o gwrs 
rhwystrau â dolen 500 metr o fewn y parc 
ar ben y bryn.

Mesurau arafu SuDS ar ffurf basnau a 
phantiau. Maint ac aliniad i’w benderfynu i 
leihau cymaint â phosibl y gwaith o lefelu’r 
tirffurf.

Delweddau cynsail: Plannu Coed a Strwythur



Dyma brif elfennau’r treflun:

Pyrth o ansawdd uchel, â thirlwedd a 
phensaernïaeth neilltuol wedi’u hystyried yn 
dda

Y blaenau wedi eu trefnu fel bod modd 
mwynhau golygfeydd dros fannau agored 
gwyrdd

Bydd pyrth a nodau llawn cymeriad yn 
cynorthwyo i ddynodi llwybr

Golygfeydd allweddol drwy osod adeiladau 
nodedig, coed sbesimen neu fan agored 
cyhoeddus

Bydd y prif ffryntiadau â llinell adeiladu 
gref yn diffinio’r prif lwybrau a’r mannau 
cyhoeddus agored
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SUT OLWG FYDD AR Y DATBLYGIAD?

DIOLCH

  Cymdogaethau “Trefol Cyfoes” o fewn 15 
munud ar droed o Ganol y Dref

Cymeriad “pentref” traddodiadol ar ymyl yr 
ardaloedd gwledig

Pyrth

Canolbwyntiau

Adeiladau nodedig

Prif ffryntiadau

Golygfeydd allweddol

Coed presennol

Tirwedd arbennig

Arafu dŵr wyneb

Diolch am ddod. Treuliwch funud yn llenwi’r ffurflen ymateb, Edrychwn ymlaen at glywed eich sylwadau.

 Mae Persimmon Homes wedi ymrwymo 
i ddarparu cartrefi newydd  o ansawdd 
uchel, mewn safle gwyrdd lle mae modd 
cerdded o amgylch ac sy’n cynnig 
manteision o ran ffordd o fyw a llesiant.
Mae dwy ardal llawn cymeriad yn y cynnig 
sy’n ymateb i’r cyd-destun lleol, gyda thai 
o arddull gyfoes yn y de tuag at canol y 
dref ac arddull gynhenid draddodiadol 
ar yr ymyl. Delwedd ddangosol: Golygfa Stryd Draddodiad-

Delwedd ddangosol: Golygfa Stryd Drefol Gyfoes

Strategaeth Cymeriad Bras yng Nghyd-destun y Dref

Strategaeth Treflun

Delweddau Dangosol: Persimmon Homes


