A55, Gwella ffordd
Abergwyngregyn i Dai’r Meibion
Bwletin y Prosiect: Tachwedd 2020
Cyflwyniad
Mae Griffiths wedi’u penodi gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd â gwaith
gwella ar yr A55 yn Abergwyngregyn, Gwynedd. Bydd y cytundeb Dylunio ac
Adeiladu yn gwella diogelwch ar hyd pellter o 2.2km o’r ffordd ddeuol, rhwng
Cyffordd 12 a 13, drwy gael gwared ar fannau mynediad uniongyrchol ar yr A55.
Bydd wyth bwlch yn y lleiniau canol sydd ar hyn o bryd yn caniatáu i gerbydau
amaethyddol araf groesi’r A55 hefyd yn cael ei dynnu.
Bydd y Prosiect yn cynnwys dros bedwar cilomedr o gyfleusterau teithio llesol
gwell i annog beicio a cherdded, cefnogi egwyddorion cymdeithas carbon isel.
Trwy wellhau y system ddraenio presennol bydd hefyd yn darparu gwelliannau
atal llifogydd ar yr A55.
I leihau aflonyddwch, bydd cymaint o waith â phosibl yn cael ei gwblhau i
ddechrau oddi ar yr A55. Er mwyn sicrhau bod traffig yn dal i lifo ar y brif ffordd
hon, bydd pedair lôn draffig yn cael eu cynnal yn ystod y dydd a bwriedir
cwblhau’r gwaith adeiladu erbyn Gwanwyn 2022.
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Gwelliannau i’r A55 rhwng Abergwyngregyn a
Tai’r Meibion, ewch i: https://llyw.cymru/a55-gwella-ffordd-abergwyngregyn-idair-meibion-trosolwg

Eisiau cysylltu â ni?
Eich Swyddog Cyswllt Cyhoeddus
ymroddedig ar gyfer y Prosiect A55,
Gwella ffordd Abergwyngregyn i
Tai’r Meibion yw Mandy Evans.
Gellir cysylltu â hi rhwng 8yb a 6yh,
dydd Llun i ddydd Gwener. Y tu hwnt
i’r oriau hyn, neu os nad yw Mandy’n
gallu ateb, gadewch neges a daw yn
ôl atoch.
Ff: 03300412185
E: mandy.evans@alungriffiths.co.uk

community.alungriffiths.co.uk

Diweddariad Gwaith
Mae'r gwaith adeiladu bellach wedi dechrau ar Brosiect Gwella'r A55 rhwng
Abergwyngregyn a Thai'r Meibion, gyda’r gwaith o sefydlu compownd y Safle
yn mynd rhagddo'n dda a lleoliad Ffordd y Sir wedi'i ffensio a'i glirio. Mae
dyluniad manwl yn mynd rhagddo a nodir dyddiadau allweddol dros dro isod:
Adeiladu Compownd y Safle
Adeiladu Ffordd Sirol
Gwaith ar yr A55 Tua’r Dwyrain
Gwaith ar yr A55 Tua’r Gorllewin
Gorffen Gwaith y Ffordd Sirol

Mis Medi i ganol mis Tachwedd 2020
Mis Hydref 2020 i fis Mai 2021
Mis Mai 2021 i fis Medi 2021
Mis Medi 2021 i fis Chwefror 2022
Mis Chwefror 2022 i fis Mawrth 2022

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth am Prosiect A55, Gwella Ffordd Abergwyngregyn i Tai’r Meibion:
https://community.alungriffiths.co.uk/a55-abergwyngregyn-to-tair-meibion-improvements/
Os hoffech danysgrifio i dderbyn cylchlythyrau yn y dyfodol drwy e-bost, cofrestrwch ar ein gwefan:
https://community.alungriffiths.co.uk/a55-abergwyngregyn-to-tair-meibion-improvements/project-bulletins/

Byddem yn falch o glywed eich sylwadau. Gallwch gysylltu drwy ein safle gwe community.alungriffiths.co.uk
neu drwy gysylltu â’r Swyddog Cyswllt Cyhoeddus Mandy Evans ar 03300412185
Bydd galwadau i’r rhif yma yn costio gyfradd genedlaethol galwadau ac yn cael ei cynnwys mewn cynllun munudau o llinellau ffon a ffonau symudol.

Dilynwch ni ar Twitter @AlunGriffiths_

