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“ “
Rhagair

Mae gan Gymru ddewis i’w wneud. Rhaid iddi 
ddewis p’un ai ddylai wario £1.4 biliwn ai  peidio 
ar adeiladu rhan newydd o draffordd yr M4 (sydd 
o dan ystyriaeth ar hyn o bryd), neu fuddsoddi 
mewn trafnidiaeth gynaliadwy amgen ar gyfer y 
dyfodol.

Gwyddom fod dros 3 miliwn o bobl yn dibynnu 
ar seilwaith trafnidiaeth y wlad yn ddyddiol. 
Mae tagfeydd ar ein ffyrdd, sy’n cael effeithiau 
niweidiol ar ein llesiant, iechyd ac amgylchedd. 
Ni fedrwn fforddio parhau i ddefnyddio atebion 
yr ugeinfed ganrif wrth fynd i’r afael â materion 
trafnidiaeth yr unfed ganrif ar hugain. Mae 
trafnidiaeth a thechnoleg hefyd yn datblygu’n 
gyflym, a bydd yn chwyldroi nid yn unig y ffordd 
yr ydym yn teithio ond y ffordd yr ydym yn byw 
a gweithio yn y dyfodol. Mae’r newidiadau hyn 
yn ansicr ac felly mae buddsoddi holl gapasiti 
benthyg Cymru mewn hen ddatrysiad yn risg 
enfawr, a fydd yn ein gadael heb baratoi ar 
gyfer ymateb yn hyblyg wrth i dechnoleg a 
chymdeithas newid.

Dylai ymagwedd tuag at drafnidiaeth sy’n addas ar 
gyfer y dyfodol gataleiddio economi gwyrdd, gan beri 
i bobl, nwyddau a gwasanaethau fedru symud o le i le 
heb gostio’r ddaear – yn amgylcheddol ac ariannol. 

Dylai roi dewis i ni deithio’n garbon-isel neu heb ddim 
carbon, gan leihau llygredd aer a hybu cydnerthedd 
amgylcheddol. 

Rhaid rhoi’r pwyslais ar y peth iawn a dylai roi’r un 
cyfle i bawb, chwarae rôl yn y dasg o gynorthwyo 
ffyrdd iach o fyw, gwella cydlyniad cymunedol a chreu 
Cymru â chysylltiadau da ar gyfer heddiw a’r dyfodol.

Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
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Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
Cymru, rwyf yn dymuno helpu trafnidiaeth yng 
Nghymru i ddod yn wirioneddol gynaliadwy, 
yn addas ar gyfer y dyfodol, ac yn fodd o helpu 
pobl a’r blaned. Mae’r darganfyddiadau a’r 
casgliadau yn yr adroddiad hwn yn ymwneud 
â systemau trafnidiaeth y gellid eu dylunio 
mewn unrhyw ardal o Gymru, neu du hwnt, ac 
rydyn ni wedi defnyddio enghreifftiau ymarferol 
i ddangos pŵer a manteision Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn y fan hon.

Pan fyddwn yn gwario llawer iawn o arian 
cyhoeddus ac yn gofyn i Genedlaethau’r Dyfodol 
dalu nôl y gost o fenthyg, mae angen i ni wneud 
yn siŵr bod yr arian hwn yn gweithio mor galed 
â phosibl i gyfrannu’n gadarnhaol i gymdeithas, 
yr economi, yr amgylchedd, diwylliant a 
threftadaeth. Mae angen i ni ddod o hyd i 
ddatrysiadau sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf 
tuag at wella’n hiechyd, tuag at wella dyfodol 
economaidd ein holl gymunedau, tuag at gwrdd 
â’n goblygiadau ar y newid yn yr hinsawdd a 
chynnal a gwella natur. Rwy’n awyddus iawn i 
helpu i ffurfio polisïau ac ymyriadau sydd o fudd 
i genedlaethau’r dyfodol yr wyf yn eu hyrwyddo. 

Yn ychwanegol at ddatrys tagfeydd, byddai’r 
pecyn amgen a amlinellir yn yr adroddiad hwn 
yn gwneud gwell cyfraniad tuag at y nodau 
llesiant, yr amcanion llesiant lleol a dyheadau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Byddai’n helpu 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i 
gwrdd â’u targedau datgarboneiddio, yn lleihau 
anghydraddoldebau a thlodi trafnidiaeth, yn 
gwella iechyd corfforol a meddyliol ac yn helpu 
i leihau sŵn a llygredd aer. Rwy’n argymell 
Llywodraeth Cymru yn frwd i ystyried y cynigion 
ar gyfer mesurau amgen seiliedig ar drafnidiaeth 
gyhoeddus a chynlluniau teithio llesol a nodir yn 
yr adroddiad ochr yn ochr ag ailgyfeirio cyllid i 
sicrhau cyfnodau 2 a 3 Metro De Cymru sydd 
ar hyn o bryd yn dal heb eu hariannu. Mae’r 
pecyn yn dangos sut y gallai’r ardal fod yn ymroi 
i adeiladu trafnidiaeth gynaliadwy sy’n cyflawni 
anghenion dinasyddion a busnesau heddiw, a 
hefyd anghenion cenedlaethau’r dyfodol.

 

Mae yna nifer o ddinasoedd a gwledydd yn y DU 
ac ar draws y byd sy’n enghreifftiau ardderchog 
o’r modd y gall trafnidiaeth gyhoeddus a theithio 
llesol gael eu gwneud yn safonol, a sut y gall 
system symudedd cynaliadwy o ansawdd da 
gael effaith cadarnhaol ar bobl, ar yr economi, ac 
ar yr amgylchedd. Llundain, Hong Kong, Zurich, 
Frankfurt, Paris, Seoul, Prag, Fienna: dyma rai o’r 
lleoedd a restrwyd yn ddiweddar fel dinasoedd 
enghreifftiol, gyda symudedd cynaliadwy wrth 
eu calon. Nid oes unrhyw reswm da pam na fedr 
Caerdydd, Casnewydd, a Chymru’n gyffredinol, 
fod ymhlith y lleoedd hyn yn y degawdau sydd 
i ddod.

Cynigiwyd y syniad am ffordd liniaru’r M4 bron 
i 30 mlynedd yn ôl. Nid oedd y Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn bodoli’r adeg honno; 
doedden ni ddim yn gwybod am Brexit; doedd 
gennym ni ddim targedau datgarboneiddio, a 
chysyniad ar gyfer y dyfodol pell oedd Metro 
De Cymru. Cynhaliwyd Ymchwiliad Cyhoeddus 
yn ddiweddar i ystyried ai’r “Ffordd Ddu” 
oedd y dewis mwyaf addas. Roedd cwmpas yr 
Ymchwiliad Cyhoeddus yn ffocysu ar ddewis 
ffyrdd, heb ystyried materion ehangach neu 
ddewisiadau amgen fel y datrysiadau gorau.

Yn dilyn 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, 
mae gwawr newydd yn torri ar wleidyddiaeth 
Cymru; mae pleidiau gwleidyddol yn chwilio 
am arweinyddion newydd yn y Cynulliad 
Cenedlaethol i arwain Cymru drwy dirwedd 
ddieithr ôl-Brexit. Mae hyn yn galw am 
wleidyddiaeth flaengar ac arweinyddiaeth sy’n 
edrych tuag at y dyfodol, arweinyddiaeth sy’n 
ffocysu ar greu’r Gymru a garem ar gyfer ein 
cymunedau yn awr, ac un yr ydym yn dymuno ei 
gadael ar ôl i genedlaethau’r dyfodol. 

Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi i ni’r uchelgais, y caniatâd a’r ddyletswydd 
gyfreithiol i wella’n llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, i weithio’n well gyda phobl, cymunedau 
a gyda’i gilydd, ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a’r newid yn yr 
hinsawdd.

Mae’r Ddeddf yn unigryw i Gymru ac yn denu diddordeb o wledydd ar draws y byd gan ei bod yn 
cynnig cyfle enfawr i greu newid parhaus a chadarnhaol i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

I sicrhau ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un diben, mae’r Ddeddf yn gosod yn eu lle saith nod 
llesiant. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn glir bod yn rhaid i’r cyrff cyhoeddus a restrir weithio i gyflawni 
pob un o’r nodau, nid un neu ddau yn unig.
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Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal Awdurdod Lleol. 
Mae’n ofynnol iddynt asesu cyflwr llesiant yn lleol, gosod amcanion a chynhyrchu cynllun wedi ei 
ddylunio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal leol, 
gan facsimeiddio’u cyfraniad i’r nodau llesiant. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn diffinio Datblygu Cynaliadwy fel “y broses o wella 
llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy, sy’n anelu at gyflawni’r nodau llesiant.”

Mae’r Ddeddf yn pennu pum dull o weithio sydd eu hangen ar Gyrff Cyhoeddus i gyflawni’r saith nod 
llesiant. Mae’r ymagwedd hon yn rhoi cyfle ar gyfer meddwl yn arloesol, gan adlewyrchu’r ffordd yr 
ydym yn byw ein bywydau a’r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl oddi wrth ein gwasanaethau cyhoeddus.

Swydd Sophie Howe fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yw bod yn warcheidwad 
cenedlaethau’r dyfodol. Golyga hyn helpu cyrff cyhoeddus a’r rhai sy’n llunio polisi yng Nghymru i 
feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau

Gallwch ddod o hyd i ragor am ein gwaith ar-lein - www.futuregenerations.wales

HIRDYMOR

ATAL

INTEGREIDDIO

CYDWEITHIO CYNNWYS

http://www.futuregenerations.wales
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Sustrans

George Macklon

Mae George Macklon wedi bod yn rhan o Uned Ymchwil a Monitro 
Sustrans ers canol 2012. Gan gychwyn drwy helpu i ddatblygu rhaglen 
gasglu data beicio yn yr Uned, mae ers hynny wedi gweithio ar draws 
nifer o feysydd, yn cynnwys monitro a gwerthuso rhaglenni seilwaith 
fel Connect 2. Mae George hefyd wedi gweithio ar ystod o bynciau 
ymchwil, yn cynnwys y posibilrwydd o ddefnyddio data Strava i fodelu 
defnydd beicio, newidiadau hirdymor mewn beicio ar draws yr Alban 
a’r DU ac amcangyfrif defnydd blynyddol ar y Rhwydwaith Feicio 
Genedlaethol.

Dr Andy Cope

Mae Dr Cope yn Gyfarwyddwr ‘Insight at Sustrans UK’. Mae’n arolygu 
gwaith monitro, gwerthuso, a gweithgareddau ymchwil Sustrans ac 
yn arwain ar adnabod, mynegi a chynnal cyfleoedd i wella sylfaen 
dystiolaeth trafnidiaeth gynaliadwy. Mae gwybodaeth Andy o 
ymagweddau tuag at amlygu manteision teithio cynaliadwy a llesol, 
o ddatblygu methodolegol i gymhwyso gwybodaeth wedi galluogi 
Sustrans i gynhyrchu a defnyddio sylfaen dystiolaeth gymhellol, a 
symud ymlaen y ddealltwriaeth o feicio a cherdded. Mae ei feysydd 
arbenigedd yn cynnwys trafnidiaeth lesol a chynaliadwy, polisi 
trafnidiaeth a chysylltiadau ag ansawdd aer, iechyd cyhoeddus, 
llesiant ac allyriadau carbon a thwf economaidd lleol, tlodi trafnidiaeth, 
casglu data, dadansoddi ac adrodd, gwerthuso a throsi tystiolaeth.

Anjali Badloe

Mae Anjali Badloe wedi gweithio yn Uned Ymchwil a Monitro Sustrans 
(RMU) ers 2015, ac wedi rheoli monitro a gwerthuso portffolio amrywiol 
o 20 newid ymddygiad, a phrosiectau seilwaith ledled y DU. Mae hyn 
yn cynnwys gweithredu mesurau meintiol ac ansoddol ymddygiad 
teithio, iechyd a llesiant, canlyniadau economaidd ac amgylcheddol. 
Mae gan Anjali gefndir cryf mewn economeg a dadansoddi meintiol, 
yn cynnwys dadansoddi ystadegol a modelu atchweliad. Fel canlyniad, 
mae wedi arwain datblygiad methodoleg gwerthuso economaidd RMU 
ar gyfer cynlluniau teithio llesol, ac mae’n arbenigo mewn rhagweld 
manteision economaidd datblygiadau seilwaith arfaethedig.
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Dr William Clayton

Mae Dr Clayton yn Uwch Ddarlithydd yn y Ganolfan Drafnidiaeth & 
Chymdeithas, Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE)  . Mae’n aelod o’r tîm 
addysgu ar raglenni BA Daearyddiaeth, MSc Cynllunio Trafnidiaeth, 
ac MSc Peirianneg a Chynllunio Trafnidiaeth yr UWE. Mae hefyd 
yn ymgyfrannu mewn nifer o brosiectau ymchwil ar drafnidiaeth 
gynaliadwy, cerbydau awtonomaidd (heb yrwyr), beicio, trafnidiaeth 
gyhoeddus, technolegau symudol a theithio, mapio trafnidiaeth, 
a gwerthuso trafnidiaeth.  Mae wedi cyhoeddi dros 50 erthygl 
academiadd, papurau cynhadledd, ac adroddiadau dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf.

Dr Ben Clark

Mae Dr Clark yn Uwch Ddarlithydd yng Nghanolfan Trafnidiaeth & 
Chymdeithas gyda chefndir mewn arfer cynllunio trafnidiaeth. Mae 
ei ymchwil diweddar wedi canolbwyntio ar ddeall y newid mewn 
ymddygiad teithio, drwy ddefnyddio persbectif cwrs bywyd. Mae ei 
feysydd arbenigedd yn cynnwys cynllunio trafnidiaeth, newid mewn 
ymddygiad teithio, modelu trafnidiaeth, dylunio ar gyfer symudiad 
(peirianneg traffig), ymagweddau dulliau cymysg tuag at ymchwil a 
phersbectif cwrs bywyd wedi ei gymhwyso at ymddygiad teithio.

Yr Athro John Parkin

Fel un a weithiodd i beirianwyr ymgynghorol cyn ymuno ag academia, 
mae’r Athro Parkin yn awr yn Athro Peirianneg Trafnidiaeth ym 
Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan 
Trafnidiaeth a Chymdeithas. Mae wedi ymgyfrannu ym mhob cyfnod 
hyrwyddo cynlluniau trafnidiaeth yn cynnwys ffurfio polisi, modelu a 
rhagweld, dadansoddi gweithredol ac asesu economaidd, dylunio ac 
adeiladu a gwerthuso.  Mae ganddo brofiad ar draws pob modd o 
deithio gydag arbenigedd arbennig mewn beicio. Mae’n cynrychioli 
Sefydliad y  Peirianwyr Sifil ar Grŵp Diddosi Trafnidiaeth Feicio, mae’n 
aelod o Banel Arbenigwyr Sefydliad y Peirianwyr Sifil, yn cadeirio 
Panel Asesu Llwybrau Ffyrdd Unigol Sefydliad Siartredig Priffyrdd a 
Chludiant ac mae’n aelod o’i Fwrdd Strategaeth Aelodaeth a Sgiliau.
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Elizabeth Cox – Cyfarwyddwr Cysylltiol NEF Consulting

Mae Elizabeth Cox yn economydd profiadol sydd wedi arwain 
ymchwil NEF yn y DU ac yn rhyngwladol ar leoliadau ac economïau 
lleol dros y 13 mlynedd ddiwethaf. Mae ei gwaith yn amrywio o gynnal 
adolygiadau polisi, dylunio ymchwil, datblygu fframweithiau effaith ar 
gyfer buddsoddwyr effaith cymdeithasol a busnesau cymdeithasol i 
ddatblygu ymagweddau ymarferol ar gyfer gweithredu polisïau megis 
ymagweddau adnewyddu seiliedig ar y gymuned. Cyn gweithio gyda 
NEF, roedd Elizabeth yn Gymrawd ymchwil ym Mhrifysgol Aberdeen 
ac yn gynghorydd polisi yng Ngweinyddiaeth Amaeth Guyana.

Dr Alex Chapman - Ymgyngorydd, NEF Consulting

Mae Alex yn ymgynghorydd â phrofiad mewn ymchwil ansoddol a 
meintiol, gwerthuso prosiect a dadansoddi polisi. Mae Alex wedi 
gweithio gyda dulliau megis Dadansoddiad Aml-Feini Prawf, a 
Dadansoddiad Cost a Budd Cymdeithasol, Modelau Deinameg 
Systemau a Modelau Hinsawdd Integredig, gan eu cymhwyso i 
faterion sy’n pontio llinell waelod driphlyg (cymdeithas, amgylchedd, 
economi). Mae gan Alex brofiad mewn llywodraethu amgylcheddol 
a rheoli yn y DU yn cynnwys cynnal asesiadau effaith lleol y newid 
yn yr hinsawdd a gweithio ar reoli risg llifogydd seiliedig ar natur. Yn 
ychwanegol at Ddoethuriaeth o Brifysgol Southampton mae gan Alex 
brofiad blaenorol o brosiectau datblygu wedi eu hariannu gan DFID 
ac yn yr Asian Development Bank.
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Gallai £1.4bn ariannu…

 = 14 milltir o draffordd newydd yr M4

 = Cyfnodau 2 & 3 y Metro 

 = buddsoddiad mewn beicio 
a cherdded i gwmpasu Cymru 
gyfan ddwywaith drosodd

 = Morlyn Llanw Bae Abertawe 

 = codi pob cartref yng Nghymru i safon 
effeithlonrwydd ynni sy’n ofynnol

 = 205,800 o bensiynau’r wladwriaeth 
neu 420,000 o lwfansiau chwilio gwaith 
am flwyddyn

 = 36,400 o nyrsys neu 
16,8000 o feddygon 
ysbyty am un 
flwyddyn  

 = 56 ysgol uwchradd newydd  

 = 23,240 o dai cymdeithasol newydd 
neu 70,00 o dai rhanberchnogaeth

 = trydaneiddio rhyw 175 milltir o reilffyrdd 
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Rhaid i Gymru benderfynu a darparu’r dyfodol 
a garai. I adeiladu system drafnidiaeth ar gyfer 
y dyfodol rhaid i ni’n gyntaf benderfynu pa fath 
o ddyfodol a garem ei gael fel cymdeithas, ac 
wedyn adeiladu ar gyfer hyn. 

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth sy’n arwain 
y byd yn ei fod yn gosod datblygu cynaliadwy 
wrth galon yr hyn yr ydym yn ei wneud yng 
Nghymru. Mae’r Ddeddf yn rhoi i ni uchelgais, 
caniatâd a dyletswydd gyfreithiol i wella’r hyn yr 
ydym yn ei wneud, a sut yr ydym yn ei wneud, 
ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. 
Mae’n berthnasol i bopeth a wneir gan gyrff 
cyhoeddus – o gychwyn syniad hyd at wneud 
penderfyniadau polisi o bwys ar wasanaethau 
neu seilwaith. Mae’n ymwneud â’r modd yr 
ydym yn meddwl, yn cynllunio ac yn gweithredu 
i helpu i lunio gwell economi, cymdeithas ac 
amgylchedd ar gyfer y dyfodol.

Mae cynnig Llywodraeth Cymru’n seiliedig 
ar y system ‘rhagweld a darparu’. Dengys ein 
tystiolaeth y dylai fod yn seiliedig ar fodel 
‘penderfynu a darparu’. Golyga hyn y dylai polisi 
a gwariant cyhoeddus fod yn cyfrannu’n glir 
tuag at ddyheadau’r Gymru a garem yn hytrach 
na chael eu cyfyngu i’r dulliau cyfredol o feddwl. 
Mae’r weledigaeth o’r Gymru a garem wedi ei 
disgrifio yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac mae’n rhaid i ni, felly, ddewis 
gweithredu mewn modd a fydd yn cyflawni’r 
weledigaeth hon.

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried y cynnig 
cyfredol ar gyfer adeiladu seilwaith ffyrdd 
newydd, ac mae’n cynnig dulliau amgen o 
ddatgloi buddsoddiad mewn trafnidiaeth 
gyhoeddus a theithio llesol, sy’n cynnig i bobl 
a chymunedau well cysylltiadau trafnidiaeth 
gyhoeddus, cyfleoedd i gerdded/beicio, 
rhwydweithiau cydgysylltiedig a gwasanaethau 
sy’n rhoi dewisiadau symudedd deniadol a 
hygyrch. Mae wedi ei fwriadu i ysbrydoli’r 
rhai sy’n gwneud penderfyniadau a dangos 
y buddiannau niferus y gellid eu datgloi drwy 

ffafrio system drafnidiaeth integredig sy’n addas 
ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Trosolwg o’r canfyddiadau

Mae’r ansicrwydd a gyflwynir i gynllunio 
trafnidiaeth a chreu polisi gan ddylanwadau 
byd-eang, ansefydlogrwydd economaidd, y 
newid yn yr hinsawdd, arloesedd technolegol 
a dewisiadau prynwyr nwyddau, yn golygu 
bod manteision sylweddol i’w hennill drwy 
fabwysiadu ymagwedd fwy hyblyg tuag at 
gynllunio trafnidiaeth sy’n caniatáu i’r rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau i lunio dyfodol 
cadarnhaol yn hytrach na cheisio ymateb i 
ddyfodol a ymddengys fel un a ragwelir – un sydd 
yn achos cynigion yr M4 yn rhagweld cynnydd 
mewn traffig seiliedig ar senarios y presennol 
yn hytrach na’r dyfodol. Mae’r ansicrwydd hwn 
hefyd yn cynnig cyfleoedd – yn arbennig mewn 
perthynas â datblygiad technolegau newydd 
mewn cerbydau a thanwydd, datblygiadau 
mewn cysylltedd rhyngrwyd a thechnoleg 
ddigidol, a’r newidiadau sy’n dod i’r amlwg 
mewn tueddiadau demograffig.

Mae gwneud rhagolygon dibynadwy am 
fanteision cynlluniau seilwaith mawr yn y 
dyfodol yng nghyd-destun y newid hwn 
yn heriol. I adeiladu sylfeini rhwydwaith 
trafnidiaeth gynaliadwy integredig ar gyfer 
de Cymru, mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i 
fuddsoddi mewn seilwaith sy’n galluogi pobl i 
wneud dewisiadau teithio mwy cadarnhaol yn y 
dyfodol. Mae Cymru ar hyn o bryd mewn perygl 
o fethu cyflawni ei thargedau lleihau allyriadau 
carbon (IWA, 2018), ac os bydd y sefyllfa 
bresennol yn parhau, mae’n debygol y bydd 
cenedlaethau’r dyfodol yn etifeddu effeithiau 
negyddol dibyniaeth ar geir: y newid yn yr 
hinsawdd, poblogaeth anweithredol, ansawdd 
aer gwael, tagfeydd, llygredd sŵn, mynediad 
anghyfartal i swyddi, addysg a gwasanaethau.

Mae ein dadansoddiad yn rhoi sylwadau 
ac yn cynnig datblygu’r asesiad gwreiddiol 
o ddewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus a 
gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2013. 
Mae’n dangos:

Crynodeb Gweithredol
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1. Bod y modelu a wnaethpwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn gyfyng
Nid oedd y dadansoddiad o ddewisiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus a gynhaliwyd yn 2013 
yn cynrychioli pecyn trafnidiaeth gynhwysfawr 
amgen, na buddsoddiad y gellid ei gymharu 
â dewisiadau seilwaith ffordd newydd. Er ei 
fod yn drylwyr, nid yw’r modelu’n rhoi sylw i 
seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus nas cytunwyd 
arno ar hyn o bryd, a thrwy hynny’n cau allan 
unrhyw ddatblygiadau posibl hirdymor mewn 
seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd 
da. Mae hefyd yn cau allan gyfran sylweddol o’r 
cynllun Metro De Cymru arfaethedig sy’n cael ei 
ddatblygu ar hyn o bryd. 

Mae trafnidiaeth ar hyn o bryd yn cyfrif am 
14% o’n hallyriadau carbon yng Nghymru ac er 
mwyn cwrdd â’r targedau lleihau carbon mae’n 
anodd credu na fyddai’r Llywodraeth yn y 10 
mlynedd nesaf yn buddsoddi mewn trafnidiaeth 
gyhoeddus bellach i wireddu’r targed o leihad o 
43% mewn allyriadau trafnidiaeth erbyn 20301. 
Yn wir gellid dargyfeirio cyllid a gynllunnir ar 
gyfer ffordd liniaru’r M4 a’i fuddsoddi ymhellach 
ac yn gynt mewn trafnidiaeth gyhoeddus a 
theithio llesol. 

Mae’r Cynllun Datgarboneiddio a’r gyllideb 
garbon sy’n cael eu gosod ar hyn o bryd yn 
gynhenid gysylltiedig â’r penderfyniad strategol 
sy’n gofyn a yw’r buddsoddiad arfaethedig yn 
yr M4 yn unol â’r hyn sy’n ofynnol ac hefyd yn 
gysylltiedig â’r dadansoddiad technegol o’r 
galw yn y dyfodol am gynyddu capasiti ffyrdd. 
Ni ddylid gwneud penderfyniad ar yr M4 felly 
hyd nes fydd yna gynllun clir wedi ei gyflawni 
ar ddatgarboneiddio a dadansoddiad llawn o’r 
goblygiadau i gyllidebau carbon y dyfodol.

2. Byddai’r Ffordd Ddu yn gwaethygu llawer 
o’r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n 
wynebu Cymru 
Mae ein dadansoddiad yn dangos y byddai’r 
Ffordd Ddu yn gwneud llawer o’r heriau 
sy’n wynebu Cymru yn waeth, yn cynnwys 
allyriadau carbon, iechyd corfforol a meddyliol, 

1 Mae allyriadau’r sector drafnidiaeth wedi lleihau o 3% 
ers gwaelodlin 1990

sŵn a llygredd aer, anghydraddoldeb a thlodi 
trafnidiaeth. Mae hefyd yn gwrth-ddweud 
Amcanion Llesiant a sefydlwyd mewn Cynlluniau 
Llesiant Lleol ar y Ffordd Ddu ac o’i chwmpas 
(Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy). 

O ran symudiadau trafnidiaeth, mae rhagwelion o 
Fodel Cludiant2 y Coridor o amgylch Casnewydd 
yn dangos y byddai rhan newydd o’r draffodd 
yn gysylltiedig â chynnydd mewn trafnidiaeth o 
ryw 42,000 o gerbydau ychwanegol bob dydd 
erbyn 2037. Ar yr un pryd, gallai arbed amser 
ar deithiau cyfyngedig gael eu negyddu’n llwyr 
os bydd trafnidaeth gyfagos yn cynyddu, fel yr 
awgrymir gan astudiaethau arbenigol. 

3. Mae’r Ffordd Ddu yn wan ar y meini prawf 
a nodir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 
Rydyn ni wedi ail-ddylunio meini prawf ar 
gyfer asesu’r Ffordd Ddu ynghyd â phecyn 
trafnidiaeth amgen, yn dilyn ymagwedd 
ddiwygiedig Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio 
Trafnidiaeth Cymru (WelTAG). Mae’r meini 
prawf newydd yn talu sylw i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, amcanion llesiant lleol 
ac ymrwymiadau cenedlaethol Llywodraeth 
Cymru ar ddatgarboneiddio, iechyd ac 
anghydraddoldeb.  

Mae ein dadansoddiad cymharol, aml-feini 
prawf, yn dangos y byddai pecyn trafnidiaeth 
cynhwysfawr amgen yn rhagori ar y Ffordd Ddu 
mewn dull arwyddocaol, nid yn unig ar feini prawf 
hir-sefydlog y Llywodraeth ar gyfer gwerthuso 
trafnidaeth (WelTAG 2017), ond hefyd ar y meini 
prawf a gafodd fandad gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

I’r Ffordd Ddu gael ei sefydlu fel y dewis ffafriol 
yn y model newydd hwn, rhaid gosod pwysiad 
anghymedrol (20 gwaith) ar y maen prawf unigol 
sy’n cynrychioli’r arbedion amser bach unigol (a 
elwir yn Effeithlonrwydd Economaidd Teithio) o 
rhwng 2.5 a 5 munud3. 

2 Sydd yn destun ansicrwydd
3 http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/
M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/1.%20
Proofs/1.2.2%20Bryan%20Whittaker%20Summary.pdf; 
gyda’r potensial i gynyddu i 7-11.5 munud erbyn 2051

http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/1.%20Proofs/1.2.2%20Bryan%20Whittaker%20Summary.pdf;
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/1.%20Proofs/1.2.2%20Bryan%20Whittaker%20Summary.pdf;
http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/1.%20Proofs/1.2.2%20Bryan%20Whittaker%20Summary.pdf;
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Datrysiad amgen i drafnidiaeth?

Rydyn ni’n cynnig pecyn o ddatrysiadau 
trafnidiaeth integredig fel dull amgenach o 
deithio nag mewn car, i helpu i ddatrys tagfeydd 
a gwneud gwell cyfraniad i Nodau Llesiant 
Cymru.
 
Rydyn ni’n nodi 3 syniad astudiaeth achos 
a wnaethpwyd ar gynlluniau trafnidiaeth 
gyhoeddus i gyflenwi Metro De Cymru am gost 
o oddeutu £460m. Gallai hyn gael ei gyflenwi 
gan fesurau teithio llesol ychwanegol (yn y tri 
awdurdod lleol) am gost o £118m. 

Cyfanswm cost ein pecyn fyddai oddeutu 
£578m, a fyddai’n darparu system integredig o 
drafnidiaeth gyhoeddus a seilwaith teithio llesol 
i gyflenwi cyfnodau 2 a 3 y Metro arfaethedig 
am ffracsiwn o’r buddsoddiad arfaethedig o 
1.4bn ar y Ffordd Ddu.

Yn ychwanegol at ddatrys tagfeydd, byddai ein 
pecyn amgen yn cyfrannu’n well at y nodau 
llesiant, yr amcanion llesiant lleol a dyheadau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Byddai’n 
helpu Llywodraeth Cymru ac awdurdodau 
lleol i gyflawni eu targedau carbon, lleihau 
anghydraddoldebau a thlodi trafnidiaeth, 
gwella iechyd corfforol a meddyliol a helpu i 
leihau sŵn a llygredd aer.

Mae ein canfyddiadau’n ein harwain i ddod 
i’r casgliad bod y Ffordd Ddu, pan gaiff ei 
chymharu â buddsoddi £1.4bn ar ystod o 
ddewisiadau trafnidiaeth gynaliadwy, yn methu 
cyflawni yn erbyn y nodau llesiant niferus ac 
yn methu cynnig y manteision niferus y mae 
cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol yn eu 
haeddu yng Nghymru tra hefyd yn gwneud 
llawer o’r heriau yr ydym yn eu hwynebu yn 
waeth.

Mae ein canfyddiadau’n dangos bod Metro 
De Cymru, os caiff y cynllun ei wireddu, 
yn cynrychioli sylfaen ardderchog ar gyfer 
datblygu ymhellach system drafnidiaeth 
integredig, ddeniadol, hygyrch a realistig yn Ne 
Cymru. Dylai Llywodraeth Cymru fod yn chwilio 

am gyfleoedd i adeiladu ar y sylfaen hwn a 
pharhau i integreiddio trafnidiaeth gyhoeddus a 
rhwydweithiau teithio llesol yn yr ardal, gan roi 
blaenoriaeth i fuddsoddi mewn seilwaith sy’n 
galluogi pobl i wneud dewisiadau teithio mwy 
cadarnhaol megis trafnidiaeth gyhoeddus a 
theithio llesol, gan gynorthwyo pobl i roi’r gorau 
i ddefnyddio ceir preifat.
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1.1 Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae Llywodraeth Cymru’n cynllunio i wario 
oddeutu £1.4bn ar adeiladu darn newydd o’r 
M4, 14 milltir o hyd i’r de o Gasnewydd, i liniaru 
tagfeydd yn yr ardal. Cynigiwyd y syniad rhyw 
30 mlynedd yn ôl, a chynhaliwyd Ymchwiliad 
Cyhoeddus i ystyried ai’r “Ffordd Ddu” oedd 
y dewis mwyaf addas. Roedd yr Archwiliad 
Cyhoeddus yn ffocysu ar opsiynau ffyrdd, heb 
ystyried materion ehangach neu ddewisiadau 
amgen i hyn fel datrysiadau mwy ffafriol.

Nodwedd yr oes bresennol, lle mae creu a 
chyflawni polisi’n digwydd, yw ansicrwydd. 
Fel canlyniad, dylai penderfyniadau fod yn 
weledigaethol a hyblyg, yn hytrach nag yn 
seilieidig ar ragwelediad o dueddiadau cyfredol 
sy’n seiliedig ar y ffordd yr ydym yn byw ein 
bywydau ar hyn o bryd. Cwta ddegawd yn 
ôl nid oedd ffonau smart a thechnoleg 5G yn 
bodoli ac eto maent wedi trawsnewid ein ffordd 
o fyw a gweithio; gallai chwyldro tebyg mewn 
trafnidiaeth ddilyn yr un patrwm â’r datblygiad 
technolegol hwn, gan arwain at yr angen am 
fodel newydd o symudedd. Mae newidiadau 
hirdymor demograffig a newidiadau mewn 
gweithgareddau cymdeithasol yn golygu ar y 
cyfan bod lleihad yn y galw am deithio fesul pen 
yn ein poblogaeth heddiw, gydag 16% yn llai o 
deithiau’n cael eu gwneud nag yn 1996 a 10% 
yn llai o filltiroedd yn cael eu trafaelio nag yn 
20024.

Darganfu’r grŵp ‘Comission on Travel 
Demand’ bod tybiaethau sy’n sail i’r ymagwedd 
bresennol tuag at gynllunio teithio’n esgeuluso 
datblygiadau allweddol a gydnabyddir, a 
datblygiadau cymdeithasol y gellir eu mesur, a 
rhai technolegol, ac yn anwybyddu tystiolaeth 
ar y lleihad yn y galw am deithio a bod yn 
berchennog car. Daethant i’r casgliad bod angen 
talu mwy o sylw i ddatblygu amcangyfrifon 
o’r galw am deithio sy’n berthnasol i’r math o 
gymdeithas sy’n ymddangos, gan gydnabod 
bod dull pobl o deithio yn effeithio ar ansawdd 

4 Marsden, G. et al. (2018) All Change? ‘The future of 
travel demand and the implications for policy and plan-
ning, First Report of the Commission on Travel Demand’

eu bywyd, iechyd cyhoeddus a’r amgylchedd. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar ymchwil 
a wnaethpwyd gan bartneriaid5, ac mae wedi 
ei osod o fewn cyd-destun yr angen dybryd 
i fynd i’r afael ag anghynaliadwyedd y system 
drafnidiaeth bresennol yn Ne Ddwyrain Cymru, 
sy’n dal i gael ei dominyddu gan deithio mewn 
car preifat. Amlygir yr heriau mewn adroddiad 
diweddar gan y Sefydliad Materion Cymreig 
(IWA)6:

Mae’r ansicrwydd sy’n cael ei gyflwyno i 
gynllunio trafnidiaeth a chreu polisi gan 
lobaleiddio, ansefydlogrwydd economaidd, y 
newid yn yr hinsawdd, arloesedd technolegol 
a newid mewn dewisiadau defnyddwyr yn 
golygu bod yna fanteision sylweddol i’w datgloi 
drwy ymagwedd mwy hyblyg tuag at gynllunio 
trafnidiaeth sy’n caniatáu i wneuthurwyr polisi 
lunio’r dyfodol yn hytrach na cheisio ymateb i 
ddyfodol a ymddengys fel un y gellir ei ragweld.

5 Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste; Sustrans UK; a ‘New 
Economics Foundation consulting’
6 Decarbonising Transport in Wales (IWA, 2018)

“Mae yna berygl y bydd Cymru’n methu cwrdd â’i 
thargedau ei hunan ar allyriadau carbon oni bai 
ei bod yn newid ei gor-ddibyniaeth ar y car. Mae 
trafnidiaeth yng Nghymru’n cael ei dominyddu 
gan y car yn fwy nag mewn unrhyw ardal neu 
genedl yn y DU. Mae’r rhan fwyaf o allyriadau’n 
dod o’r car preifat. Mae’r car hefyd yn rhwystr 
allweddol i ragor o bobl ddefnyddio dulliau 
llai llygredig a mwy cynaliadwy: teithio llesol a 
thrafnidiaeth gyhoeddus. 

Mae gwasanaethau bws yng Nghymru mewn 
perygl o ddirywio’n ddifrifol yn yr hirdymor. 
Mae’r rheilffordd yn gwasanaethu dim ond rhan 
fach iawn o’r wlad a, thra’n tyfu, mae ganndi lai 
nag un rhan o bump o siwrneiai a wneir mewn 
bws. Er gwaethaf Deddf Teithio Llesol (Cymru) 
2013, mae lefelau cerdded neu feicio ar y cyfan 
yn statig neu’n lleihau. O gadw mewn golwg y 
bydd gwerthu ceir newydd tanwydd petrol neu 
diesel yn cael ei wahardd ar ôl 2040, mae yna 
angen clir am newid sy’n cael ei reoli yn system 
drafnidiaeth Cymru”.  
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‘Felly, mae yna angen ymatal rhag ymagwedd 
‘rhagweld a darparu’… mae unrhyw syniad bod 
y rhagwelediad yn un ‘cywir’ yn ffug. Nid mater o 
ragweld y dyfodol yw hwn felly ond mater o lunio’r 
dyfodol mewn ffordd sy’n atgyfodi un o elfennau 
pwysig cynllunio, sef archwilio’r cwestiwn sy’n 
gofyn sut i ddatblygu gwell dyfodol…sy’n ein 
symud o ‘ragweld a darparu’ i ‘benderfynu a 
darparu’7.

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried senarios 
trafnidiaeth amgen ar gyfer De Ddwyrain Cymru, 
ond mae ganddo hefyd oblygiadau ehangach ar 
gyfer cysylltedd ar draws yr ardal gyfan. Mae’n 
ceisio dangos beth yw nodweddion system 
drafnidiaeth sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol a sut fedrai Cymru fynd ati i ddatblygu’r 
fath system gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r 
presennol a’r dyfodol mewn unrhyw le yng 
Nghymru. Mae’n edrych ar y modd y gallwn 
ddefnyddio datblygu seilwaith drafnidiaeth i 
ddylanwadu ar batrymau teithio’r dyfodol ac 
adeiladu system gynaliadwy o symudedd ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol, yn hytrach nag ymateb 
yn unig i broblem tagfeydd trafnidiaeth sy’n 
bodoli heddiw. Mae’n dod â bywyd i ddyheadau 
a gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol.

1.2  A yw adeiladu ffyrdd yn addas 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Mae’r ymagwedd tuag at adeiladu ffyrdd yn 
bodoli o fewn patrwm hen ffasiwn o ymateb i 
drafnidiaeth a thagfeydd drwy, yn syml iawn, 
adeiladu rhagor o ffyrdd. Dangoswyd drosodd 
a thro nad yw’r ymagwedd hon o “ragweld a 
darparu” yn gweithio (e.e.: SACTRA, 1994; 
Purnell et al., 1999; Taylor et al., 2006; Goodwin, 
2006; TfQL, 2017; CPRE, 2017).

Mae tystiolaeth yn dangos yn gyson bod 
cynyddu capasiti seilwaith priffyrdd yn arwain 
at fwy o deithiau ar y draffordd, ac yn gyffredinol, 
mae capasiti newydd, yn syml iawn, yn llenwi 

7 Lyons, G and Davidson, C (2016) Guidance for transport 
planning and policymaking in the face of an uncertain 
future. Transport Research Part, vol. 88, p.112

dros amser, ac yn aml yn arwain at dagfeydd 
pellach ar hyd yr holl goridor/rhwydwaith. Fel 
y dengys Goodwin8 (2006) am gyfnod o 80 
mlynedd – bob wyth mlynedd ar gyfartaledd 
[1925, 1937, 1958, 1963, 1968, 1985, 1987, 
1988, 1994, 1996, now 2006] – cafwyd yr un 
profiad, yr un casgliadau. Mae’r dystiolaeth wedi 
bod yn gyson, yn ailadroddus, heb ei herio gan 
dystiolaeth ddifrifol sy’n dweud i’r gwrthwyneb, 
ond yn hytrach wedi ei hanghofio dro ar ôl tro.

Er gwaethaf y corff mawr a chyson o dystiolaeth, 
mae llywodraethau olynol, a’r cyrff sy’n eu 
cynghori, wedi dewis anghofio neu wadu bod 
ffyrdd newydd yn cynhyrchu mwy o drafnidiaeth 
yn annibynnol ar newidiadau sy’n codi o dwf yn 
y boblogaeth neu’r economi.

Mae dadansoddiad gan Brifysgol Gorllewin 
Lloegr o fodelu traffig o gwmpas Casnewydd 
yn dangos effeithiau ffordd liniaru arfaethedig 
yr M49.

• Er bod y model yn rhagweld y byddai Twnnel 
Brynglas erbyn 2037, heb y draffordd newydd, 
yn cludo oddeutu 89,000 o gerbydau, gan 
leihau’r nifer o gerbydau’r dydd i 61,000 gyda 
chynhwysiad y ffordd osgoi, o gadw mewn 
golwg y rhagwelir y bydd 70,000 pellach 
o gerbydau’n defnyddio’r rhan newydd o’r 
draffordd bob dydd, ar y cyfan rhagwelir y 
bydd trafnidiaeth y draffordd yn cynyddu 
o 89,000 i 131,00010 – cynnydd o 42,000 y 
dydd. 

8 “Induced Traffic Again. And again. And again.” Yr Athro 
Phil Goodwin, 2006
9 Noder bod y crynodeb hwn yn seiliedig ar asesiad o 
dystiolaeth eilaidd a gyflwynwyd mewn adroddiadau a 
baratowyd i gefnogi’r ymchwiliad cyhoeddus yn cynnwys 
adroddiad dilysu’r model lleol (Llywodraeth Cymru 2015), 
yr adroddiad rhagweld traffig (Llywodraeth Cymru 2016) 
a phrawf y dystiolaeth drafnidiaeth (Whittaker 2016). Nid 
yw’r data sylfaenol a ddefnyddiwyd fel mewnbynnau ac 
allbynnau o’r modelu a’r ymarfer gwerthuso wedi cael eu 
hadolygu. Felly mesurau dros dro yw unrhyw rai a nodir 
yma sy’n amodol ar ddadansoddiad pellach a dylid eu 
dehongli yn unol â hynny.
10 Gweler Llywodraeth Cymru (2016) Coridor yr M4 o 
gwmpas Casnewydd (M4CaN): Adroddiad modelu traffig 
diwygiedig. Llywodraeth Cymru: Caerdydd. Para 10.3.5
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• Yn yr un modd, mae’r model yn rhagweld arbedion amser teithio ar gyfer traffig trwodd o rhwng 
2.5 a 5 munud yn y flwyddyn gyntaf11.

Mae rhagwelion y model (sy’n  destun ansicrwydd) yn awgrymu y byddai’r ehangiad arfaethedig 
i’r M4 yn gysylltiedig â chynnydd mewn traffig ar y draffordd o 42,000 o gerbydau y dydd. Mae 
tystiolaeth o gynlluniau cefnffyrdd blaenorol yn nodi bod gostyngiadau rhagamcanol mewn tagfeydd 
ar y rhwydwaith ffyrdd presennol yn aml yn cael eu dileu dros amser wrth i’r nifer o ddefnyddwyr 
ffyrdd gynyddu. 

11 Gweler Llywodraeth Cymru (2016) Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd (M4CaN): Adroddiad modelu traffig 
diwygiedig. Llywodraeth Cymru: Caerdydd. Para 10.6.5

Tystiolaeth Arbenigol: Nid yw 
adeiladu ffyrdd yn datrys tagfeydd

Er mwyn archwilio credadwyedd yr honiadau a 
wneir am y rhaglen ffyrdd newydd, comisiynodd 
‘The Campaign to Protect Rural England’ 
ymgynghorwyr yn ‘Transport for Quality of Life’ i 
gynhyrchu adroddiad annibynnol1. Gan adolygu 
dros 80 gwerthusiad swyddogol o gynlluniau 
ffyrdd, yn ogystal â chynnal pedair astudiaeth 
achos fanwl o gynlluniau ffyrdd hŷn, edrychodd 
yr ymchwil hwn i weld a oedd adeiladu ffyrdd: 

• Yn lliniaru tagfeydd fel yr addawyd
• Yn niweidio’r dirwedd i’r graddau a ofnwyd 
• Yn hybu economi lleol fel y gobeithiwyd 

Dengys ymchwil newydd ‘Transport for Quality 
of Life’ bod cynlluniau ffyrdd: 

• Yn annog trafnidiaeth, hynny yw, yn   
cynhyrchu mwy o drafnidiaeth – yn aml yn 
llawer uwch na thueddiadau cefndirol dros yr 
hirdymor 

• Yn arwain at niwed parhaol ac arwyddocaol 
i’r amgylchedd a niwed i’r dirwedd 

• Yn dangos bron ddim tystiolaeth o fudd  
economaidd i economïau lleol 

O’r 13 achos a ddadansoddwyd yn fanwl daeth 
y dystiolaeth i’r casgliad bod cynlluniau ffyrdd yn 
cynhyrchu rhagor o draffig. Ar gyfartaledd, tyfodd 
traffig 47% yn fwy na lefelau cefndirol, gydag un 
cynllun yn dyblu traffig o fewn 20 mlynedd.

1 Adroddiad CPRE (2017): https://www.cpre.org.uk/resources/transport/roads/item/4543-the-end-of-the-road-
challenging-the-road-building-consensus
2 Cafodd y pedwar cynllun ffyrdd a aseswyd eu cwblhau rhwng 13 ac 20 mlynedd yn ôl: Ffordd Osgoi A34 Newbury; 
Ffordd Osgoi Ddeheuol M65 Blackburn, deuoli’r A46 o Newark i Lincoln a deuoli’r A120 o Stansted i Braintree.

Ni wnaeth un o’r pedwar cynllun a aseswyd2 yn 
yr hirdymor ddangos y lleihad mewn tagfeydd 
a addawyd; roeddent i gyd yn rhoi pwysau ar 
ffyrdd cyfagos. 

Ac o safbwynt effaith economaidd, o’r 25 cynllun 
ffyrdd a gyfiawnhawyd ar y sail y byddent 
yn fuddiol i’r economi lleol, dim ond pump a 
ddangosodd unrhyw dystiolaeth uniongyrchol 
o unrhyw effeithiau economaidd. Hyd yn oed 
wedyn nid oedd unrhyw dystiolaeth mai’r 
cynllun ffyrdd oedd yn gyfrifol amdanynt, yn 
syml iawn gallent fod wedi symud gweithgaredd 
economaidd o rywle arall. 

Parthed y lleihad hir-ddisgwyliedig mewn 
tagfeydd, prin fod amserau canolrif siwrneiau 
wedi newid, gydag arbedion o 90 eiliad yn ystod 
oriau brig.  

Beth a aberthwyd ar gyfer cyflawni’r enillion 
ymylol hyn? Cafodd 69 o’r 86 cynllun ffyrdd a 
archwiliwyd effaith negyddol ar y dirwedd – nid yn 
unig drwy ddileu golygfeydd ond drwy ddinistrio 
coetir hynafol a chloddiau aeddfed. Gwnaeth 
dros eu hanner niweidio ardal â dynodiadau 
tirwedd cenedlaethol neu leol ar gyfer tirwedd, 
bioamrywiaeth neu dreftadaeth. 
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I adeiladu system drafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer y dyfodol mae’n rhaid 
i ni yn gyntaf benderfynu pa fath o ddyfodol rydyn ni’n dymuno ei weld 
fel cymdeithas, ac wedyn adeiladu ar gyfer hyn.

Ffordd Osgoi Newbury: Y profiad ymhen 
pum mlynedd

I unrhyw un yn gyrru i Newbury i weithio 
mae’r profiad yn awr cynddrwg ag yr oedd 
cyn i’r ffordd osgoi gael ei hadeiladu. Fel 
y trafodwyd yn gynharach, tagfeydd yn 
ystod oriau brig oedd un o’r dadleuon 
allweddol dros gyfiawnhau’r ffordd, un a 
gyflwynwyd gan yr Adran Drafnidiaeth fel 
tystiolaeth i’r Archwiliad Cyhoeddus.

Taylor et al., 2006, Tud. 5

Twyllresymeg arbedion amser teithiau bychan 

Ymddengys mai arbedion amser teithio i yrwyr a ystyrir fel mantais ariannol sengl fwyaf 
cynlluniau ffyrdd yn y dadansoddiad cost a budd. Fodd bynnag, awgryma ymchwil ei bod yn 
debygol mai ychydig o amser sy’n cael ei arbed i bob gyrrwr mewn gwirionedd, gyda dim ond 
1.5 munud o arbed amser yn ystod oriau brig ac 1 munud yn ystod yr oriau rhyngddynt. Mae 
yna lawer o lenyddiaeth yn beirniadu sut mae’r newidiadau bychain hyn, sydd, yn ymarferol, yn 
cael dim ond ychydig o effaith ar deithio unigolion, yn llunio dadansoddiad swyddogol cost a 
budd.

Beth bynnag, arbedion yw’r rhain sy’n berthnasol yn unig i rai sy’n teithio ar hyd cynllun ffyrdd 
arbennig, yn hytrach nag o ddrws i ddrws. Lle mae cynlluniau ffyrdd yn ysgogi traffig bydd 
yr arbedion hyn yn cael eu colli, neu hyd yn oed eu negyddu, os yr ydynt yn arwain at fwy o 
dagfeydd ar y rhwydwaith ffyrdd cyfagos.  

Campaign to Protect Rural England, 2017 (tud. 9)

Pa bris rydyn ni’n barod i’w dalu am 2.5 – 5 munud o arbedion mewn 
amser siwrneiau ar yr M4 o gwmpas Casnewydd?

Dangosodd profiad o ffordd osgoi Newbury 
bod tagfeydd ar y rhwydwaith ffyrdd presennol 
yn ôl i’r lefel gwreiddiol o fewn 5 mlynedd o’i 
hadeiladu:

O’u hystyried gyda’i gilydd, mae astudiaethau 
o gynlluniau adeiladu ffyrdd yn y gorffennol a 
dadansoddiad presennol o effeithiau cynllun 
ffordd osgoi arfaethedig yr M4 yn awgrymu 
y gall y rhwydwaith draffordd o gwmpas 
Casnewydd ddisgwyl cynnydd sylweddol yn 
nhraffig cerbydau os caiff y cynllun ei gwblhau, 
sy’n anhebygol o gynorthwyo targed lleihau 
allyriadau Cymru yn y sector drafnidiaeth.

Mae hyn yn codi’r cwestiwn am ba fath o le yr 
hoffai pobl De Ddwyrain Cymru i’w hardal leol 
fod yn y degawdau sydd i ddod.  Os mai’r dyfodol 
a ddymunir yw un â rhagor o ffyrdd, rhagor o 
draffig ar y draffordd, a rhagor o dagfeydd, yna 
bydd adeiladu ffyrdd yn rhoi hyn i ni. Ar y llaw 
arall, os dymunir dyfodol â system drafnidiaeth 
hygyrch a chynaliadwy, yna y ffordd orau ymlaen 
ar gyfer gwireddu hyn yw buddsoddiadau 
sy’n ffocysu ar adeiladu gwell trafnidiaeth 
gyhoeddus a seilwaith teithio llesol, tra’n ymroi 
i wella llesiant cenedlaethau’r presennol a’r 
dyfodol (fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol). 
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Ffigur 1: Mae’r map isod yn dangos canran y cartrefi heb gar yn Ne Ddwyrain Cymru:

1.3 Tlodi Trafnidiaeth

Mae tlodi trafnidiaeth yn cael ei wneud yn waeth gan bolisïau sy’n ffafrio teithio mewn moduron fel y 
prif ddull o gyrchu gwaith a gwasanaethau, wrth iddo gau allan bobl nad oes ganddynt fynediad i gar 
neu ddewisiadau teithio addas amgen. Mae’r sefyllfa’n cael ei gwneud yn waeth mewn ardaloedd 
gwledig, lle mae swyddi a gwasanaethau’n wasgaredig, a gan brisiau tanwydd cyfnewidiol/sy’n codi.  

Dangosodd data diweddaraf Llywodraeth Cymru ar berchnogaeth ceir bod 24% o gartrefi yng 
Nghymru heb fod yn berchen ar gar/fan yn 2011/1212. 

Mae data Cyfrifiad (2011) ar gartrefi sy’n berchen car yng Nghaerdydd, Sir Fynwy a Chasnewydd yn 
dweud wrthym:

• Caerdydd: Ar gyfartaledd mae 29% (42,860) o gartrefi heb gar na fan, gyda rhai wardiau yng 
nghanol y ddinas mor uchel â 43 a 53%;

• Casnewydd: 27.9% (17, 651) o gartrefi heb gar na fan, gyda rhai wardiau yng nghanol y ddinas 
mor uchel â 41% a 50%;

• Sir Fynwy: 15.2% (5, 993) o gartrefi heb gar na fan;
• Bro Morgannwg: 19.4% (10,735) o gartrefi heb gar na fan.

Mae ymchwil yn amcangyfrif13 bod 50-60% o’r boblogaeth yn wynebu tlodi trafnidiaeth yng 
Nghasnewydd, 40-50% yng Nghaerdydd a 30-40% yn Sir Fynwy. Ar draws ardal De Ddwyrain 
Cymru mae 30% o gartrefi heb fynediad i gar14.  Mae rhai o’r grwpiau mwyaf agored i niwed mewn 
cymdeithas – yn cynnwys plant, pobl hŷn a phobl ar incwm isel – yn fwy tebygol o ddioddef effeithiau 
negyddol cynnydd mewn traffig ar y ffyrdd yn y DU, tra’u bod hwy eu hunain yn cael y mynediad lleiaf 
i drafnidiaeth15. 

12 Bwletin Ystadegol Llywodraeth Cymru (2013): People and Licensing and Vehicle Ownership, 2012 – Ar gael ar: 
https://gov.wales/docs/statistics/2013/131022-people-vehicle-licensing-vehicle-ownership-2012-en.pdf
13 Sustrans (2012) Access Denied: Transport poverty in Wales. Ar gael ar: https://www.sustrans.org.uk/sites/default/
files/images/files/Access%20Denied_eng.pdf
14 Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol. South East Wales Regional Transport Alliance (2010). Ar gael ar: https://www.
valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Planning/Policy/SEWTA_Regional_Transport_Plan.pdf
15 http://www.sd-commission.org.uk/pages/fairness-in-a-car-dependent-society.html
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Mae ymchwil wedi dangos mai’r ffordd i 
ddatrys allgauedd cymdeithasol perthnasol 
i drafnidiaeth yw drwy fuddsoddi mewn 
darpariaeth teithio llesol a thrafnidiaeth 
gyhoeddus o ansawdd da er mwyni creu 
ystod fwy cyfartal, fforddiadwy a hygyrch o 
ddewisiadau teithio i gymdeithas Cymru. 

1.4  Ansicrwydd cyfredol a 
thueddiadau’r dyfodol

Mae tystiolaeth o nifer o ffynonellau’n dangos 
bod ansicrwydd arwyddocaol y bydd y ‘normau 
trafnidiaeth’ presennol yn parhau yn y degawdau 
sydd i ddod. Mae gwaith academaidd diweddar 
yn amlygu’r ansicrwydd a wynebir yng nghyd-
destun y datblygu cyflym mewn technoleg 
a’r newid mewn demograffeg a thueddiadau 
poblogaeth. Er enghraifft, mae tueddiadau data 
hirdymor yn dangos bod y nifer o bobl ifancach 
sy’n berchen trwydded yrru yn lefelu, a allai olygu 
bod datgyplu’n digwydd yn y cysylltiad rhwng 
lefelau defnyddio car ac allbwn economaidd. 
Mae’r degawdau sydd i ddod yn debygol o weld 
yr ansicrwydd hwn yn parhau a dwysáu (Lyons 
a Davidson, 2016). Awgrymir ein bod yn symud 
oddi wrth y drefn gyfredol o berchen a defnyddio 
cerbydau preifat, tuag at symudedd ar y cyd 
(trafnidiaeth gyhoeddus, rhannu cerbydau) a 
chysylltedd rhithwir (digidol) yn dod yn norm. 

Mae’r ansicrwydd hwn yn golygu ei bod yn beth 
heriol i wneud rhagolygon defnyddiol i asesu 
ai adeiladu seilwaith ffyrdd newydd yw’r peth 
‘iawn’ i’w wneud. Mae’r ystod o elfennau ansicr y 
dylir eu hystyried yn cynnwys: 

Tueddiadau technoleg yn y dyfodol
Rhagwelir y bydd cyfran arwyddocaol o fflyd 
cerbydau yn y degawdau sy’n dod yn symud i 
Gerbydau Awtonomaidd. Mae rhagfynegiadau’n 
amrywio o fabwysiad tymor hwy: 40-60% o 
fflyd cerbydau erbyn 205016; i fabwysiad tymor 
canolig: 90% o holl deithiau mewn cerbyd erbyn 
203017, gyda mwy o ragfynegiadau rhyngddynt18. 

16 Litman, T., 2017. Autonomous vehicle implementation 
predictions. Victoria, Canada: Victoria Transport Policy 
Institute.
17 Hars, A. (2014) Autonomous Vehicle Roadmap: 2015–
2030. Driverless Future website. Ar gael ar: http://www.
driverless-future.com/?p=678.
18 Er enghraifft: Bansal, P. and Kockelman, K.M. (2017) 
Forecasting Americans’ long-term adoption of connected 
and autonomous vehicle technologies. Transportation 
Research Part A: Policy and Practice, 95, pp.49-63. 
Alexander, D., Gartner, J. (2014) Self-driving Vehicles, 
Advanced Driver Assistance Systems, and Autonomous 
Driving Features: Global Market Analysis and Forecasts. 
Ar gael ar: https://www.navigantresearch.com/research/
autonomous-vehicles

Mae mynediad cyfartal i drafnidiaeth 
gyhoeddus fforddiadwy yn allweddol ar 
gyfer ennill symudedd cynaliadwy mewn 
dinasoedd o bob maint. Bydd dewisiadau 
ar gyfer teithiau byr a phell yn helpu – gyda 
datblygiad arloesol mewn canolfannau 
tramwy – i leihau’r heriau o deithio drwy’r 
wasgarfa ddinesig. Elfen hanfodol ar gyfer 
dylunio dinesig yw gwneud cerdded, 
beicio a dal bws neu drên yn fwy deniadol 
nag eistedd mewn traffig. 

Mae angen i hyn gael ei wneud tra hefyd 
yn cludo pobl i’r man sydd ag angen iddynt 
fynd iddo a gwella’r canfyddiad o deithwyr 
‘dibynnol-ar-dramwy’. Mae darbwyllo 
dinasyddion â’r incwm uchaf i ddefnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus, fel a wnânt heb 
feddwl ddwywaith, nad yw’n cael ei 
ystyried yn stigma yn Llundain, Paris, Efrog 
Newydd a Hong Kong yn hanfodol ar gyfer 
cynyddu defnydd a lleihau allyriadau.  I 
wireddu’r nod yma, mae delwedd a brandio 
systemau trafnidiaeth yn hollbwysig; er 
enghraifft, cyflwyno cerbydau tramwy 
trydan llyfn, dyfodolaidd a rhoi i systemau 
newydd enwau a fydd yn amlygu eu 
heffeithlonrwydd a’u newydd-deb.

Diane Legge: Arbenigwr ar Symudedd – 
Urban Planning1

1 Arcadis (2017) Sustainable Cities Mobility Index 
2017: Bold Moves. Ar gael oddi wrth: mobilityindex.
arcadis.com
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Er bod eu heffaith ac amserlenni tebygol eu 
defnydd yn sbeciannol ar hyn o bryd, mae gan 
Gerbydau Awtonomaidd y potensial i leihau 
traffig a thagfeydd yn sylweddol. Mae hyn yn 
herio tybiaethau cyfredol sy’n sail i’r dadleuon 
dros gynlluniau adeiladu ffyrdd newydd. 

Cerbydau tanwydd amgen a newidiadau mewn 
trefniadau treth
Cynhaliodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid 
astudiaeth19 sy’n dangos y bydd refeniw treth o 
danwydd a threth car, wrth i gerbydau trydan 
ffurfio cyfran fwy o fflyd y DU, yn lleihau yn 
sylweddol, gan adael bwlch mawr yn ffynhonnell 
refeniw Llywodraeth y DU. Ar ryw adeg cyn bo 
hir, bydd angen ystyried trefn dreth newydd, a 
allai fod yn fath newydd o dreth cerbydau, neu’n 
fwy tebygol yn fath sy’n codi tâl ar ddefnyddwyr 
ffyrdd. Gallai’r ddau weithredu fel dull o gyfyngu 

19 Institute for Fiscal Studies (IFS) (2012) Fuel for 
Thought: The what, why and how of motoring taxation. 
Report for the RAC Foundation. Ar gael ar: https://www.
racfoundation.org/assets/rac_foundation/content/
downloadables/fuel_for_thought-johnson_et_al-
150512.pdf

twf pellach mewn traffig cerbydau, sydd eto, 
yn herio un o swyddogaethau craidd y cynllun 
ffordd newydd. Dengys tystiolaeth bod tollau a 
mesurau prisio ffyrdd yn ddulliau effeithiol iawn 
o reoli gofod ar y ffyrdd. Bydd rhoi’r gorau i’r 
tollau ar Bont Hafren yn dwyn her ychwanegol 
yn hyn o beth. 

Codi tâl dynamig ar ddefnyddwyr ffyrdd
Yn gyffredinol canfyddir gofod ar y ffordd fel 
gwasanaeth rhydd i’r rhai sy’n ei ddefnyddio 
(h.y. nid yw costau tanwydd a threth ar danwydd 
mewn gwirionedd yn cael eu ‘teimlo’ gan y 
defnyddiwr cyn ac yn ystod y daith). Mae yna 
ddadleuon economaidd cymhellol yn dod i’r 
casgliad y dylai capasiti ffyrdd gael ei brisio’n 
ddynamig fel bod y rhai sy’n eu defnyddio’n 
talu’n llawn ‘gost gymdeithasol ymylol’ eu 
siwrnai. O dan drefn prisio ffyrdd dynamig, 
byddai’r gost i’r defnyddiwyr yn ystyried eu 
cyfraniadau i dagfeydd a phethau eraill allanol 
megis llygredd aer a sŵn, yn ogystal ag i ba 
raddau y maent yn defnyddio ased y ffordd (wedi 
ei brisio yn ôl pellter). Yn gyffredinol gallai hyn 

© Sustrans Cymru
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fod, er enghraifft, ar ffurf tollau oriau brig lle mae 
pobl sy’n teithio ar adeg pan fydd tagfeydd ar eu 
gwaethaf yn talu mwy am gostau cymdeithasol 
cynyddol eu teithiau.

Platwnio
Mae hyn yn cyfeirio at systemau drwy y rhain y 
mae cadwyni o gerbydau’n ffurfio tu ôl i gerbyd 
sy’n arwain ar y tu blaen, gyda thechnoleg 
awtomeiddio’n rheoli cyflymder, cyfeiriad a’r 
gofod rhwng cerbydau. Mae astudiaethau 
dynwarediad wedi dangos y gallai capasiti 
lonydd gynyddu o’r sefyllfa nodweddiadol 
o 2,000 o gerbydau fesul awr lôn i gymaint a 
9,000 o gerbydau fesul awr lôn20. Mae’r Adran 
Drafnidiaeth ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer 
treialu platwnio ar y ffordd am y tro cyntaf yn y DU, 
a fydd yn defnyddio cerbydau nwyddau trwm. 
Mae £8.1 miliwn wedi ei fuddsoddi yn y treialu 
hwn, a disgwylir gweld platwnau o gerbydau 
sy’n gyrru eu hunain ar ffyrdd y DU erbyn diwedd 
2018 21gyda’r manteision posibl yn cynnwys 
lleihau tagfeydd a chost tanwydd i gludwyr 
nwyddau. Er nad yw’n sicr o bell ffordd y bydd y 
fath dechnolegau’n cael eu mabwysiadu’n eang 
mewn cerbydau preifat, a gallai astudiadaethau 
dynwarediad eu hunain fod yn ansicr, byddai’r 
fath gapasiti ar y lonydd yn medru ymdopi â’r 
89,000 o gerbydau a ragwelir yn teithio bob 
dydd drwy Dwnelau Brynglas.

Er ei bod yn anodd rhagweld effaith technoleg 
yn y dyfodol, mae angen ystyried effaith posibl 
cerbydau awtonomaidd neu gerbydau trydan 
ar ffyrdd, newidiadau yn nhrefn tanwydd/treth, 
codi tâl a phlatwnio ar arferion teithio’r dyfodol 
a thagfeydd ar y ffyrdd gan y gallai’r rhain liniaru 
problem tagfeydd heb yr angen i adeiladu 
rhagor o gapasiti ar y ffyrdd. 

20 Fernandes, P. and Nunes, U. (2012) Platooning with 
IVC-enabled autonomous vehicles: Strategies to mitigate 
communication delays, improve safety and traffic flow. 
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 
13(1), pp.91-106
21 Yr Adran Drafnidiaeth (2017) Gallai treialu technoleg 
lorïau gwtogi ar gostau tanwydd a thagfeydd. Datganiad 
i’r Wasg. Ar gael ar: https://www.gov.uk/government/
news/lorry-technology-trials-could-slash-fuel-costs-
and-congestion
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Er mwyn lleddfu tagfeydd ar yr M4 bresennol, 
mae ein dadansoddiad wedi ystyried cyfleoedd 
pellach ar gyfer strategaethau rheoli traffig, 
yn arbennig ar gyfyngiadau megis Twnelau 
Brynglas. Mae’r potensial mwyaf posibl ar 
gyfer lleihau traffig o fewn y twnelau wedi ei 
amcangyfrif fel 10,000 o deithiau cerbydau y 
dydd (11% o’r cyfanswm traffig a ragwelwyd ar 
gyfer 2037)22. 

Mae hwn yn gyfraniad arwyddocaol tuag at 
ddatrys tagfeydd pan fydd wedi ei gyplu â 
mesurau sy’n caniatáu i bobl ddefnyddio’r 
dulliau trafnidiaeth amgen a ddisgrifir isod, yn 
hytrach na gyrru. 

Rydyn ni’n argymell y dylai’r strategaethau rheoli 
traffig canlynol gael eu hystyried i helpu i leddfu 
tagfeydd:

Traffordd Smart
Golyga hyn ddefnyddio technoleg i reoli llif 
traffig; mae’n helpu traffig i lifo’n rhydd, yn 
cynyddu capasiti heb orfod lledu’r ffordd. 
Dangosodd gwerthusiad o’r darn cyntaf o 

22 Mae’r model yn dangos bod tua 12% o’r teithiau sy’n 
mynd drwy Dwnelau Brynglas (heb y draffordd  newydd) 
yn draffig lleol (yn ymuno a gadael yr M4 rhwng cyffyrdd 
23 a 29). Mae hwn yn gyfwerth â rhyw 10,000 o deithiau 
mewn cerbydau y dydd o gadw mewn golwg ragolygon 
2037 o 89,000 cerbyd y dydd yn defnyddio’r twnnel.

draffordd smart, ar hyd yr M42 yn 2006 gan yr 
Asiantaeth Priffyrdd bod y gallu i asesu amser 
siwrnai wedi gwella o 22% ynghyd â lleihad o 50% 
mewn gwrthdrawiadau’n arwain at anafiadau. 
Mae terfynau amrywiadwy ar gyflymder eisoes 
yn cael eu defnyddio ar rai rhannau o’r M4 o 
gwmpas Casnewydd.

Rheoli cyffyrdd
Mae hyn yn golygu gosod arwyddion traffig 
ar slipffyrdd traffyrdd i reoli pa mor gyflym 
mae traffig yn ymuno â’r draffordd er mwyn 
atal tagfeydd. Mae manteision a fu dan sylw’n 
cynnwys: cynnydd yn llif traffig o rhwng 1 ac 8%; 
cynnydd o rhwng 3.5 a 35% yng nghyflymder 
traffig i lawr ar hyd cyffordd ramp a fesurwyd, ac 
arbedion ar amser teithio o 13% ar gyfartaledd.

Lonydd ar gyfer Cerbydau â Sawl Teithiwr 
Lonydd yw’r rhain wedi eu neilltuo’n benodol ar 
gyfer cerbydau â mwy nag un teithiwr. Gall hyn 
gynnwys ceir sy’n cael eu rhannu a cherbydau 
trafnidiaeth gyhoeddus (lonydd bysiau fel arfer). 
Y bwriad yw annog mwy o deithwyr i rannu ceir a 
lleihau’r nifer o bobl sy’n teithio ar eu pennau eu 
hunain yn eu ceir, sy’n gwastraffu’n sylweddol 
ofod ar y ffordd.

Mae astudiaethau wedi dangos bod ailddyrannu 
gofod ffyrdd bellter oddi wrth gerbydau ag 
un teithiwr yn medru cael yr effaith o leihau 
lefelau traffig heb effeithio’n negyddol ar lefelau 
tagfeydd. Er enghraifft, cafodd lôn fysiau’r 
M4 i mewn i Lundain effeithiau cadarnhaol ar 
lefelau tagfeydd ac amser siwrneiau – gwellodd 
y cynllun amser siwrneiau o dair munud i 
ddefnyddwyr bysiau ac un funud i ddefnyddwyr 
ceir, tra na chafodd unrhyw effeithiau negyddol 
eu gweld ar draffig oriau brig neu’r rhwydwaith 
amgylchynol. (gweler: TRL, 2005). 

Clybiau Ceir a cheir cronfa
Nid yw’r syniad o glybiau ceir yn newydd – maent 
yn darparu fflyd o gerbydau mewn ardal ar gyfer 
eu defnyddio gan aelodau am gyfnodau byr, naill 
ai drwy danysgrifiad neu drefniant hurio unigol. 
Mae’n bwysig crybwyll y clybiau hyn yn y fan hon 

2.1  Dewisiadau rheoli traffig ychwanegol

Trafnidiaeth addas ar gyfer 
Cenedlaethau’r Dyfodol 

© Toronto Transit Commission



26

yng nghyd-destun pecyn trafnidiaeth amgenach 
gan eu bod yn medru darparu mynediad i gar i 
bobl heb fod angen iddynt fod yn berchen eu car 
eu hunain.  Golyga hyn nad yw ceir yn eistedd 
heb gael eu defnyddio am 95% o’u cylch bywyd 
(sef cyfartaledd perchnogaeth breifat) ond yn 
cael eu rhannu rhwng gwahanol ddefnyddwyr. 
Mae clybiau ceir yn bwysig fel rhan o ddatrysiad 
amgen ar gyfer hwyluso siwrneiau arbennig 
lle nad oes trafnidiaeth gyhoeddus addas neu 
ddulliau amgenach o deithio llesol, neu i gludo 
llwythi trwm). Golyga clwb ceir cynhwysfawr 
a hygyrch, neu gronfa geir, fod pobl yn medru 
sicrhau mynediad i gar ar gyfer teithiau lle 
mae ei angen, tra bo siwrneiau rheolaidd 
dianghenrhaid, y gellir eu gwneud drwy ddulliau 
amgen, yn gostwng. Mae llawer o dystiolaeth ar 
y cynnydd rhyngwladol yn y diddordeb mewn 
clybiau ceir, gyda ffigurau diweddar yn dangos 
bod y nifer o ddefnyddwyr sy’n rhannu ceir ar 
draws y byd wedi cynyddu’n ddramatig, o 0.35 
miliwn yn 2006 i 4.94 miliwn yn 201423.

23 Prieto, M., Baltas, G. and Stan, V. (2017) Car sharing 
adoption intention in urban areas: What are the key 
sociodemographic drivers? Transportation Research Part 
A: Policy and Practice, 101, pp.218-227

Strategaethau rheoli cludiant
Mae data o Dwnelau Brynglas yn dangos bod y 
twnnel yn 2014 yn cludo 7,500 o symudiadau 
Cerbydau Nwyddau Trwm (cyfwerth ag 15,000 
o geir, gan dybio bod Cerbydau Llwythi Trwm 
yn cael yr un effaith ar gapasiti â dau gar). Wrth 
ystyried pa faint o gludiant ffyrdd y gellid ei 
drosglwyddo i ddulliau amgen, gellid awgrymu 
y gallai 10 o wasanaethau cludiant rheilffordd 
ychwanegol leihau symudiadau Cerbydau 
Nwyddau Trwm drwy dwnelau Brynglas o 10% 
(rhyw 750 cerbyd y dydd, cyfwerth ag 1,500 o 
geir)24. Fodd bynnag, i ddeall yn llwyr y potensial 
ar gyfer trosglwyddiad moddol i reilffordd mae 
angen asesiad manwl o’r capasiti sydd ar gael ar 
brif linell De Cymru (yn ystod y dydd a’r nos). O 
gadw mewn golwg leoliad arfordirol y coridor, ni 
ddylid ychwaith anwybyddu cyfleoedd pellach 
ar gyfer cludiant morol domestig.

24 Seiliedig ar Arup (2014) amcangyfrifir bod un trên 
nwyddau yn symud 76 o Gerbydau Nwyddau Trwm oddi 
ar y ffordd

Mae lleihau gofod ar y ffyrdd yn lleihau traffig

Mae cynnydd mewn traffig yn cael ei sbarduno gan ffactorau amrywiol, a’r brif ffactor yw 
argaeledd gofod ar y ffyrdd, a dangoswyd bod lefelau traffig mewn ardal yn medru gostwng  
mewn amgylchiadau lle mae capasiti’r briffordd yn cael ei leihau neu lle mae ymdrechion 
gwirioneddol yn cael eu gwneud i gynyddu apêl trafnidiaeth amgen. 

Taylor et al., 2006, tud. 5

© Transport for Wales
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Yn ychwanegol at reoli traffig i optimeiddio teithio 
ar rwydweithiau ffyrdd, mae dilyn yr hierarchaeth 
drafnidiaeth yn golygu y dylid rhoi blaenoriaeth 
i leihau’r galw am drafnidiaeth; ac yn dilyn hyn 
dylid annog dulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy 
a gwella effeithlonrwydd dulliau preennol 
trafnidiaeth yn hytrach na chynyddu capasiti’r 
system drafnidiaeth25. Mae cyfran sylweddol 
(40%) o draffig sy’n defnyddio’r M4 o gwmpas 
Casnewydd yn draffig lleol, sy’n ymgymryd â 
siwrneiau cymharol fyr. Petai’r siwrneiau hyn yn 
cael eu symud i ffyrdd trafnidiaeth gyhoeddus 
leol, neu deithio llesol, byddai hyn yn helpu i 
liniaru tagfeydd, gwella amser siwrneiau pellach 
o Orllewin Cymru i Loegr a thu hwnt. 

25 http://www.sd-commission.org.uk/pages/fairness-in-
a-car-dependent-society.html

Pan roedd Llywodraeth Cymru’n ystyried a 
dadansoddi dulliau posibl o ddatrys tagfeydd 
ar goridor yr M4, gwnaethant ddadansoddi a 
modelu trafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys: 

• Rhaglen Mesurau Gwella Coridor yr M4 
(M4CEM) (2013) – Mae adroddiad Arolwg 
Trafnidiaeth Gyhoeddus26 (2013) yn rhoi 
trosolwg drwyadl o botensial trafnidiaeth 
gyhoeddus megis gwasanaethau bws, 
cynnydd yng nghapasiti Parcio a Theithio 
seiliedig ar drenau, i gyfrannu tuag leihad 
mewn traffig ar goridor yr M4 o gwmpas 
Casnewydd;

• Adroddiad Coridor yr M4 o gwmpas 
Casnewydd (M4CaN) (2014) sy’n rhoi 
diweddariad ar yr uchod yng nghyd-destun 
rhai o elfennau Metro De Cymru a dyma’r 
archwiliad mwyaf diweddar o effeithiau 
buddsoddiad trafnidiaeth gyhoeddus ar 
draffig sy’n defnyddio coridor yr M4 o 
gwmpas Casnewydd yn y tymor byr-canolig.

• Y modelu trafnidiaeth gyhoeddus a gafodd 
ei gynnwys yn y dadansoddiad traffig.

Tra’r oedd y rhain yn archwiliadau manwl, 
nid oedd yr opsiwn trafnidiaeth gyhoeddus a 
ddadansoddwyd yn 2013 yn cynrychioli pecyn 
trafnidiaeth gynhwysfawr amgen; ni chafodd yr 

26 http://bailey.persona-pi.com/Public-Inquiries/
M4-Newport/C%20-%20Core%20Documents/4.%20
Scheme%20Development%20and%20
Alternatives/4.3.16%20-%20Welsh%20Government%20
M4%20Corridor%20Enhancement%20Measures%20
Public%20Transport%20Overview%20Update%202013.
pdf

2.2 Trafnidiaeth gyhoeddus

“I fod yn onest mae trafnidiaeth ble rwy’n byw yn eitha gwael. Er bod trên yn y dre sy’n rhedeg i’r 
canol nid oes unrhyw ffordd i bobl leol fynd o gwmpas. Mae’n gymuned wirioneddol fywiog gydag 
ysgol, canolfan cymunedol a thŷ tafarn a phawb yn adnabod ei gilydd ond mae’n anodd cadw mewn 
cysylltiad â gweddill De Ddwyrain Cymru, yn arbennig fel person ifanc sy’n chwilio am waith tu 
hwnt i ffiniau lleol, heb son am gymdeithasu. Heb amheuaeth mae arnom angen mwy o gysylltiadau 
â lleoliadau mwy canolog Caerdydd, gyda thrafnidiaeth fforddiadwy, na fyddai’n broblem oherwydd 
mae Gwaelod y Garth yn llawn o deuluoedd ac unigolion yn chwilio am drafnidiaeth.”

Profiad bywyd: Elin, 17 mlwydd oed, Gwaelod y Garth

Beth sy’n mynd i ddigwydd os na fydd un 
ohonom ni’n dau’n gallu gyrru mwyach? 
Byddai’n rhaid i ni ddibynnu ar fysiau. Mae ein 
bws agosaf yn mynd bob awr. I ni ddal y bws 
hwnnw rhaid cerdded 2.5 milltir … does bron i 
ddim trafnidiaeth nos, felly fe fyddai’n broblem 
ddychrynllyd i geisio dod adre (gyda’r hwyr).” 

Henry, Sir Benfro

Ffynhonnell: Adroddiad Comisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru http://www.olderpeoplewales.com/
Libraries/Uploads/The_Importance_and_
Impact_of_Community_Services_within_
Wales.sflb.ashx
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elfennau a fyddai wedi bod eu hangen i ddatblygu 
system drafnidiaeth gyhoeddus effeithlon 
integredig llesol eu cynnwys. Nid oedd yr opsiwn 
trafnidiaeth gyhoeddus a ystyriwyd yn un y gellir 
ei gymharu â’r buddsoddiad a ystyriwyd ar gyfer 
y Ffordd Ddu (h.y. roedd ynddo ca. £1bn yn llai o 
fuddsoddiad). Roedd y cynnig cyntaf ar opsiwn 
trafnidiaeth gyhoeddus yn M4CEM (2013) yn 
costio rhyw £330 miliwn ac fel canlyniad byddai 
rhyw 2 filiwn o deithiau car yn cael eu hosgoi ar 
yr M4 a 4.5 miliwn o deithiau’n cael eu hosgoi 
mewn mannau eraill. Nid yw effeithiau posibl 
cyllid ychwanegol sylweddol ar gyfer mesurau 
trafnidiaeth gyhoeddus yn cael ei fodelu. 

Ar sail asesiad Llywodraeth Cymru, cafodd 
mesurau gwella trafnidiaeth gyhoeddus eu 
hanwybyddu gan nad y’u hystyriwyd fel mesurau 
rhesymol amgen i’r Cynllun drafft (Ffordd Ddu). 
Maent yn dod i’r casgliad bod: “Y Cynllun drafft 
yn ymwybodol o botensial mesurau gwella 
trafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol ac ystyrid 
y rhain fel rhai sy’n ategu datrysiad traffordd. 
Mae mesurau gwella trafnidiaeth gyhoeddus yn 
cael eu symud rhagddynt ar wahân gan grŵp a 
sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i archwilio 
cynigion ar gyfer system Fetro Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd”27. Awgryma hyn y gallai fod 
yna brinder ymagwedd gydgysylltiedig.

Ar ôl adolygu’r adroddiadau hyn, rydyn ni’n 
dadlau bod yr hyn a gynhwysir ynddynt yn 
ogystal â’u gweledigaeth yn amlwg yn gyfyng. 
Yn benodol: 

• Mae’r adroddiad M4CEM yn dod i’r casgliad 
y gall trafnidiaeth gyhoeddus chwarae rôl 
gynorthwyol yn y dasg o hwyluso teithio 
yn yr ardal, ond bod yna hefyd angen 
uwchraddio capasiti ffyrdd yn sylweddol. 
Fodd bynnag, pan fydd adeiladu ffyrdd yn 
cael ei “gynorthwyo” gan welliannau mewn 
trafnidiaeth gyhoeddus, mae hyn fel arfer 
yn niweidio trafnidiaeth gyhoeddus. Yn 
ei hanfod, os fyddwch yn cynyddu apêl 
gyrru i bobl (drwy adeiladu mwy o gapasiti 
ffyrdd) mae hyn yn lleihau apêl trafnidiaeth 

27 M4CAN, 2014 – ‘Strategic Appraisal of Alternatives 
Considered During Consultation’

gyhoeddus; yn dwysáu arferion teithio ac 
yn ennyn pobl i barhau i ddefnyddio ceir 
preifat. 

Mae’r adroddiadau M4CEM a M4CaN yn 
gyfyngedig eu cwmpas, ac nid ydynt yn ceisio 
modelu cyfraniadau posibl seilwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus tu hwnt i’r hyn oedd eisoes o dan 
ystyriaeth:

• Mae’r adroddiad M4CEM yn datblygu 
senario trafnidiaeth gyhoeddus eglurhaol o 
raglenni seilwaith tymor byr-canolig sydd 
wedi cael eu disgrifio mewn dogfennau 
strategol olynol, ac sy’n rhoi “arfarniad 
lefel uchel” o effeithiau posibl y rhain yn 
y dyfodol ar ffyrdd allweddol yn yr ardal. 
Mae’r adroddiad yn cyfeirio at ‘metro’ fel 
cysyniad ond ni ystyriwyd y cynlluniau hyn 
yn fanwl. Nid yw’r adroddiad yn ystyried 
potensial hirdymor yn yr ardal gan nodi 
“byddai strategaeth ranbarthol hirdymor yn 
gofyn am fuddsoddiad sylweddol, ac nid 
yw ar hyn o bryd o fewn cwmpas y prosiect 
hwn sy’n ffocysu ar fesurau â pherthnasedd 
uniongyrchol i’r M4 yng Nghasnewydd.” 
(M4CEM tud. 17).

• Mae’r adroddiad M4CaN yn cyfyngu’n 
benodol ddadansoddiad o effeithiau 
trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal i unrhyw 
seilwaith sy’n cael ei gynllunio ar hyn o bryd 
neu sydd ar y gweill fel rhan o gynllun Metro 
De Cymru. Ni roddir unrhyw ystyriaeth i 
seilwaith effeithiau trafnidiaeth gyhoeddus 
nad yw eisoes wedi ei ddirnad a’i gytuno, gan 
ddangos diffyg  meddwl hirdymor amlwg – 
meddwl hirdymor sy’n ofynnol o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

• Mae’r adroddiad hefyd yn anwybyddu holl 
elfennau Metro De Cymru yn y dyfodol (yn 
arbennig gyfnod 3 oherwydd eu bod ymhell 
i ffwrdd o goridor yr M4) ac eithrio cynlluniau 
rheilffordd a chynllun Parcio a Theithio 
Llanwern: “Fel canlyniad i’r fethodoleg fodelu 
a ddefnyddiwyd, dim ond effeithiau rheilffyrdd 
a chynlluniau strategol Parcio a Theithio a 
fydd yn cael eu hystyried.” (M4CaN, tud. 25). 
Golyga hyn, er enghraifft, nad yw cynlluniau 
newydd helaeth seiliedig-ar-fws megis 
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coridorïau Bus Rapid Transit (BRT) a gynllunnir ar gyfer Cyfnod 3 Metro De Cymru yn cael eu 
hystyried yn eu dadansoddiad.

• Mae hyn hefyd yn ymddangos fel petai’n gwrthddweud uchelgais Trafnidiaeth Cymru a Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan awgrymu na fydd Llywodraeth Cymru’n rhoi 
blaenoriaeth i fuddsoddi mewn gwelliannau pellach i drafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal er bod 
£700 miliwn wedi ei addo i Fetro De Cymru.

Mae’r pwyntiau hyn yn dangos bod dadansoddiad Llywodraeth Cymru’n gyfyngedig iawn yn 
nhermau ei allu i faintioli’n llawn botensial trafnidiaeth gyhoeddus i gyfrannu i deithio yn yr ardal 
dros y degawdau sy’n dod.

Tabl 1: Crynodeb o’r opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus cafodd eu hystyried ar gyfer ardal Casnewydd

Rhaglen Mesurau Gwella 
Coridor  yr M4 (CEM)

Coridor yr M4 o gwmpas 
Casnewydd (M4CaN) – 
adroddiad trafnidiaeth 

gyhoeddus wedi ei ddiweddaru

Gwelliannau yn seilwaith a 
gwasanaethau yn cynnwys 

cynllun Metro De 
Cymru (SWM)

Pwrpas

Mesurau
trafnidiaeth
gyhoeddus 
gafodd eu 
hystyried

Lefelau 
buddsoddiad

£300 miliwn Dim data ar gael Amcangyfrir £1.8-2 biliwn; 
£734 miliwn yn ymrwymedig

Yn cyflwyno nifer o opsiynau
gyda’r bwriad o fynd i’r afael 
â phroblemau capasiti, 
cydnerthedd, diogelwch a 
chynaliadwyedd ar goridor 
yr M4 rhwng Magwyr & 
Chas-bach

Deall effaith posibl 
uwchraddio mawr mewn 
trafnidiaeth gyhoeddus yn 
sgil Metro De Cymru ar faint 
o draffig fydd ar goridor yr 
M4 o gwmpas Casnewydd 

System reilffordd wedi 
ei thrydaneiddio

Hybiau trafnidiaeth 
integredig

Cyfleusterau parcio a
theithio
Llwybrau rheilffyrdd 
ysgafn newydd
Llwybrau tramwyo 
newydd i fysiau cyflym

Gwell integreiddiad mewn 
gwasanaethau ar draws 
moddau a gweithredwyr

Ymyriadau teithio llesol

Gwasanaethau Tramwy Bws
Cyflym, yn bennaf ar lwybrau 
ffyrdd rheiddiol, ar draws 
Casnewydd a Chaerdydd;
Gorsafoedd rheilffyrdd lleol 
newydd yng Nghasnewydd 
a Chaerdydd;
Cyfleusterau Parcio a Theithio
i alluogi gyrwyr ceir i newid o 
reilffordd ar draws coridor yr 
M4 o gwmpas Casnewydd;
Cynyddu amlder
gwasanaethau InterCity a 
gwasanaethau rheilffyrdd i 
gymudwyr lleol  ar SWML a 
Rheilffyrdd y Cymoedd; a
Darpariaeth benodol ar gyfer 
gwneud y gyfnewidfa rhwng 
moddau/gwasanaethau yn 
fwy deniadol

Gwasanaethau trafnidiaeth 
gyhoeddus bresennol yn 
cynnwys bysiau a rheilffyrdd;

Cyfnod 2 Metro De Cymru

Moderneiddio Llwybr 
Rheilffordd y Great Western 
a thrydaneiddio Rheilffyrdd 
y Cymoedd (Cyfnod 2 Metro 
De Cymru)

Cyfleuster Parcio a Theithio 
newydd yn Llanwern

Llinell y Mers Cymraeg a 
Gwasanaethau Llinellau 
Rhyddhad Prif Linell Great 
Western (Cyfnod 3 Metro 
De Cymru)

Cyfnod 1:
Gwelliannau i orsafoedd 
(Glynebwy & Pye Corner)
Cyfnod 2:
Moderneiddio seilwaith prif 
Reilffyrdd y Cymoedd & 
rhwydwaith ehangach Rheilffyrdd 
De Cymru  
Gwasanaethau mwy aml, 
dibynadwy a chyflymach
Cyfnod 3:
Ychwanegion / ehangu’r 
rhwydwaith presennol
Cynlluniau BRT i gysylltu 
Casnewydd, Sir Fynwy a’r 
Cymoedd;
Llinellau rheilffordd ysgafn 
newydd yng Nghaerdydd ac o’i 
hamgylch, a chysylltiad rhwng 
Llinell y Cymoedd Cwm Rhymni 
a Chasnewydd;
Gorsafoedd a chyfnewifeydd 
newydd a rhai wedi eu 
huwchraddio
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Ffigur 2: Map yn dangos ehangder yr ardal a mynediad  i hybiau trafnidiaeth gyhoeddus o fewn taith o 10 munud 
mewn car, gan edrych ar 3 chyfnod cyfredol y Metro yn ogystal â gwelliannau ychwanegol posibl (gweler yr 
adran ar Fetro De Cymru a mwy isod).

Hefyd, mae’r dadansoddiad o drafnidiaeth gyhoeddus yn ffocysu’n unig ar drafnidiaeth gyhoeddus 
yng nghyd-destun cysylltiadau anodd yr M4, gan gyflwyno nifer o ragdybiaethau a chafeatau i’r 
dadansoddiad, ac anwybyddu cyfran fawr o ddatblygiad seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus newydd 
arfaethedig oni bai ei bod yn bosibl ei gysylltu â theithio ar y darn hwnnw o’r ffordd.

Fodd bynnag, mae cysylltiad rhwng rhwydweithiau trafnidiaeth a’u heffeithiau; mae coridor yr M4 
yn rhan annatod o rwydweithiau trafnidiaeth ehangach De Ddwyrain Cymru, felly mae’n artiffisial 
gyfyngedig i awgrymu na fydd gan drafnidiaeth gyhoeddus integredig a rhwydwaith teithio llesol 
unrhyw effaith ychwanegol ar drafnidiaeth yr M4.

Nid oes yn yr adroddiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus ychwaith unrhyw weledigaeth o ddyfodol 
mwy cynaliadwy i’r ardal drwy gyfrwng trafnidiaeth gyhoeddus, ac mae ynddynt ddiffyg uchelgais 
wrth ystyried y rôl y gall trafnidiaeth gyhoeddus ei chwarae yn yr ardal mewn degawdau sydd i 
ddod. Mae hyn yn mynd yn ôl i’r pwynt cyntaf a wnaed yn yr adroddiad hwn - sef bod yn rhaid i ni 
ddylunio ac adeiladu’r systemau trafnidiaeth yr ydym ni eu heisiau yn y dyfodol. Os ydyw pobl Dde 
Ddwyrain Cymru eisiau cychwyn symud tuag at system fwy cynaliadwy, iachach ac effeithlon, 
yna’r ateb yw parhau i adeiladu ar y sylfeini cadarn a gaiff eu darparu gan Fetro De Cymru, a rhoi 
llawer mwy o sylw i ddatblygu ymhellach drafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol yn yr ardal. 
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Astudiaeth achos – Trimet, Portland, Oregon (Bob Hastings)

“Ym Mhortland a Thalaith Oregon gwnaethom sylweddoli bron i 50 mlynedd yn ôl na fedrem ni 
adeiladu ein ffordd allan o dagfeydd ac y byddai gwneud hynny’n dinistrio ein hamgylchedd, a’r 
gost fyddai ein bodolaeth. Felly gwnaethom sicrhau bod ein modelau llywodraethu, polisïau a 
chyrff rheoleiddio’n mabwysiadu ymagwedd integredig. Rhaid i aer, dŵr ac adnoddau naturiol 
gael eu gwarchod er mwyn cynnal pob mathau o fywyd, ac mae angen i unrhyw beth a wneir 
gan bobl adlewyrchu’r ddealltwriaeth honno. Yn ddiweddar gwnaethom ddyblu lawr ar ariannu 
trafnidiaeth y dalaith gyfan fel ei bod yn cynnwys pob math o symudedd.  Nid ydym wedi 
adeiladu nac ehangu ein priffyrdd ers y 1970au hwyr, ac mae ein poblogaeth wedi treblu ac 
mae ansawdd ein aer a’n dŵr wedi gwella’n sylweddol. Rydyn ni hefyd yn deall bod mynediad 
i dramwyo a thrafnidiaeth lesol yn fater sy’n ymwneud â iechyd a chyfartaledd. Mae symud o 
economi sy’n seiliedig ar echdynnu adnoddau i un sy’n fwy cytbwys a chynaliadwy yn gofyn 
am opsiynau trawsgludo cyflawn. Mae cael mwy o opsiynau i ddewis ohonynt yn caniatáu i 
ni ddewis yr opsiwn sy’n gweddu orau i’r broblem yr ydym yn ceisio ei datrys. Mae hefyd yn 
golygu bod yn rhaid i ni gael yr holl gynrychiolwyr o gwmpas y bwrdd i ddylunio’r datrysiad 
mwyaf addas”.

https://trimet.org/sustainability/

Astudiaeth achos – ‘Mobility as a Service’ (o adroddiad Gwent Future Scenarios gan 
Ash Futures)

Ers 2016, mae preswylwyr Helsinki wedi medru defnyddio ap o’r enw Whim sy’n cael ei gyfrif fel 
cynigiad Symudedd fel gwasanaeth Mobility as a service (MaaS) cynta’r byd i gynllunio a thalu 
am bob math o drawsgludo cyhoeddus a phreifat o fewn y ddinas – boed yn drên, tacsi, bws, 
rhannu ceir, neu rannu beic. Mae Maas yn cynnig addewid o well siwrneiau i ddefnyddwyr ar 
draws systemau trafnidiaeth ddeallus sy’n defnyddio technoleg i gyfuno dulliau o deithio’n ddi-
dor. Gall ‘defnyddwyr’ fod yn deithwyr unigol neu fusnesau’n symud nwyddau. Mae llywodraeth 
y DU yn edrych yn fanwl ar Maas; ac mae Whim wedi cael ei lansio yng Ngorllewin Canolbarth 
Lloegr.
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2.3  Metro De Cymru a mwy

Mae adroddiad diweddar gan Lywodraeth 
Cymru ar yr achos dros fuddsoddi mewn 
rheilffyrdd28 yn nodi ac yn mesur tanfuddsoddi 
hirdymor a systematig mewn seilwaith 
rheilffyrdd yng Nghymru o’i gymharu â’r DU 
gyfan. Mae’r ‘Wales Route’, sy’n cwmpasu 11% 
o’r rhwydwaith, wedi derbyn ychydig dros 1% o’r 
gyllideb welliant (£198m o gyfanswm o £12.2bn 
yn Lloegr a Chymru). Mae gwelliannau’n gwella 
gallu, capasiti a dibynadwyaeth y rhwydwaith 
rheilffyrdd, ac felly mae’r buddsoddiad 
cyfyngedig yng Nghymru’n cyfrannu at lai o 
wasanaethau a gwasanaethau llai deniadol, 
gan arwain at gyfran is ar gyfer rheilffyrdd, ond 
cymorthdaliadau uwch fesul teithiwr.  Mae’r 
achos dros fwy o fuddsoddiad mewn rheilffyrdd 
yng Ngogledd a De Cymru’n mynd i’r afael ag 
uchelgais economaidd Llywodraeth Crymu ac 
amcanion amgylcheddol a llesiant ehangach.

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru’n ddiweddar i 
sbarduno gweledigaeth Llywodraeth Cymru 
o rwydwaith trafnidiaeth o safon uchel, diogel, 
integredig, fforddiadwy a hygyrch y gall pobl 
Cymru fod yn falch ohono.” Maent yn creu 
rhwydwaith trafnidiaeth sy’n addas ar gyfer 
y dyfodol sy’n cyfrannu i gynaliadwyedd 
hirdymor Cymru a’r cymunedau sy’n cysylltu â 
ni. Eu blaenoriaeth yw darparu Metro ar gyfer 
De Ddwyrain Cymru – bydd y rhwydwaith hwn 
sydd wedi ei adfywio, yn gweld gwasanaethau 
newydd a stoc rholio, datrysiadau arloesol, a 
rhaglen enfawr o fuddsoddi mewn gorsafoedd. 
Dros y 5 mlynedd nesaf byddant yn buddsoddi 
£738m i drawsnewid rheilffyrdd y cymoedd i 
Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Rhymni 
a Coryton, gan drydaneiddio 172 cilomedr o 
drac ac uwchraddio seilwaith i alluogi gwell 
amseroedd teithio a mwy o drenau bob awr.

Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 
ganolog yn y broses o gaffael partner cyflwyno 
ar gyfer y Metro newydd, ac mae manteision y 
buddsoddiad hwn wedi eu mapio yn erbyn y 
saith nod llesiant cenedlaethol (tud.32).

28 https://beta.gov.wales/sites/default/files/
publications/2018-07/the-rail-network-in-wales-the-
case-for-investment-summary.pdf

Mae ein canfyddiadau’n dangos bod Metro De 
Cymru, os caiff ei wireddu, yn cynrychioli sylfaen 
ardderchog ar gyfer datblygu pellach mewn 
system drafnidiaeth integredig, ddeniadol, 
hygyrch a realistig yn Ne Cymru. Dylai 
Llywodraeth Cymru fod yn rhoi blaenoriaeth i 
ariannu a fyddai’n sicrhau bod Cyfnodau 2 a 3 y 
Metro – a allai, o bosib, gostio £1bn pellach – yn 
cael eu cyflawni, a dylent chwilio am gyfleoedd i 
adeiladu ar y sylfaen hon a pharhau i integreiddio 
trafnidiaeth gyhoeddus a rhwydweithiau teithio 
llesol yn yr ardal.

Isod wele syniadau tair astudiaeth achos29 yn 
ymwneud â chynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus 
ychwanegol y gellid eu datblygu i gyd-fynd 
â’r Metro yn y dyfodol a sicrhau bod yr arfer 
o deithio  mewn car yn mynd yn llai ac yn llai. 
Mae’r datrysiadau posibl hyn i drafnidiaeth 
gyhoeddus, gyda chostau lledgywir, eto i’w 
hystyried gan Lywodraeth Cymru yng nghyd-
destun mynd i’r afael â thagfeydd ar yr M4. Mae 
costau ar gyfer cynlluniau ar raddfa debyg wedi 
cael eu hamcangyfrif gan Lywodraeth Cymru 
o fewn eu dadansoddiad M4CEM o gynlluniau 
posibl ar gyfer y dyfodol.

Amcan yr astudiaethau achos hyn yw bwydo’r 
meddwl yn nhermau beth sy’n bosibl i’r ardal 
yng nghyd-destun ariannu ychwanegol ar 
gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, a chyfrannu at 
y sgwrs am ddatblygiad seilwaith trafnidiaeth 
gynaliadwy yn y degawdau sydd i ddod.

1. Gwelliannau pellach i’r cysylltiadau 
rheilffyrdd yn yr ardal
Dengys ffigurau nawdd bod rheilffyrdd o’r 
Cymoedd i Gaerdydd yn boblogaidd iawn, 
ac mae cyfle i gynyddu’r nifer o bobl sy’n eu 
defnyddio ar gyfer teithio i Gasnewydd. Yn y 
dyfodol gallai fod yn bosibl adeiladu sylfeini’r 
gwelliannau a gynllunnir ar gyfer rheilffyrdd 
yng nghynllun Metro De Cymru a gwella amlder 
a chysylltedd y rheilffyrdd hyn fel eu bod yn 
gwasanaethu Casnewydd yn fwy uniongyrchol, 
naill ai drwy gyfnewidfeydd gwell yng 

29 Nid cynigion sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd 
yw’r rhain, ond gallent gael eu datblygu ymhellach gan 
Drafnidiaeth Cymru
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Nghaerdydd, neu gysylltiadau uniongyrchol â Chasnewydd. Yn wir, mae Metro De Cymru’n cynnwys 
o leiaf un uwchraddiad i gysylltu rheilffordd Glynebwy’n uniongyrchol â Chasnewydd.

Byddai gwella cysylltedd, cyfnewidfeydd ac amlder gwasanaethau rhwng y Cymoedd ag ardal 
Casnewydd yn dasg heriol o safbwynt seilwaith, yn arbennig o ystyried bod y brif linell o Gaerdydd 
i Gasnewydd eisoes bron dan eu sang. Fodd bynnag, gan y gallai’r manteision i’r ardal fod yn 
arwyddocaol, mae’n haeddu archwiliad o’r modd y gallai hyn fod yn bosibl drwy uwchraddio capasiti 
rheilffyrdd rhwng Casnewydd a Chaerdydd Canolog (e.e. yn yr un modd â’r hyn sydd ar y gweill ar 
hyn o bryd ar brif linell Bryste, sy’n cael ei huwchraddio o ddau i bedwar trac, gan ddyblu’r capasiti i 
gynorthwyo gwasanaethau prif linell a gwasanaethau lleol, am gost of £33million30).

2. Gwasanaeth Cysylltu a Theithio rhwng Casnewydd a Mynwy
Mae Cysylltu a Theithio’n debyg i Barcio a Theithio, ond yn hytrach nag un maes parcio mawr ar 
ymyl tref/dinas, mae yna gyfres o feysydd parcio bach mewn mannau allweddol ar hyd llwybr bysiau 
cyflym/coetsis. Mae hwn o bosib yn ddull cost-effeithiol o ddarparu dull amgen hyfyw o deithio i 
bobl sy’n teithio o Fynwy i ymgyfnewid â dull trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd da ar lwybr nad 
yw’n cael ei wasanaethu gan reilffordd.

3. Coestsis cyflym i gymudwyr yn cysylltu Caerdydd, Casnewydd ag ardal Gorllewin Lloegr
Byddai’r system yn cynnwys coetsis cyflym o ansawdd da yn darparu hygyrchedd i gymudwyr yn 
ystod oriau brig. Byddai cyfnewidfa coets gyflym yn cael ei hadeiladu ar ochr ddwyreiniol Pont 
Hafren. Mae gwasanaethau coets i gymudwyr eisoes ar gael mewn mannau eraill sydd wedi cael 
cryn lwyddiant, e.e. y gwasanaeth Kings Ferry yn Llundain, sy’n cysylltu cymudwyr yng Nghaint â 
Chanol Llundain ar goetsis â seddi lledr, Wi-Fi, a lluniaeth. Gallai hyn hwyluso teithiau o Gasnewydd 
a Chaerdydd o ardal Bryste a Chaerfaddon.

Rydyn ni’n amcangyfrif mai cyfanswm cost y tri chynnig uchod fyddai tua £460miliwn; 
mae hyn yn gyfartal â threian o’r buddsoddiad a awgrymir ar gyfer Ffordd Ddu’r M4.

30 http://www.taylorwoodrow.com/news-and-downloads/news_article.asp?articleid=96
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2.4 Teithio Llesol

Ynghyd â gwelliannau i seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus, gallai integreiddio cerdded a beicio 
ymhellach annog hyd yn oed fwy o newid yn nulliau teithio tra’n gwella iechyd a llesiant pobl. Wrth 
ystyried Casnewydd, Caerdydd a Sir Fynwy gyda’i gilydd mae dadansoddiad o gyfleoedd Teithio 
Llesol yn yr ardal yn dangos y gallai buddsoddiad o £118 miliwn dros y degawd nesaf, arwain at 
gynnydd yn y nifer o deithiau cerdded neu ar feic o 84% a 20% yn ôl eu trefn, gan gyflwyno 29 miliwn 
o deithiau cerdded pellach a 6.1 miliwn o deithiau ar feic.

Ffigur 3: Map yn dangos mynediad i orsafoedd trên presennol a rhai’r dyfodol drwy feicio (3km a 5km)

Mewn perthynas â dadansoddiad cost a budd, mae defnyddio canllaw Dadansoddiad Trafnidiaeth 
Llywodraeth y DU (WebTAG) i amcangyfrif effaith economaidd y buddsoddiad ychwanegol hwn 
mewn canlyniadau Teithio Llesol yn arwain at fanteision o dros £1bn dros yr 20 mlynedd nesaf - 
cymhareb budd-gost o 6.4 - 7.4: 1 sydd yn llawer uwch na’r gymhareb o 2.1 a ddisgwylir o adeiladu’r 
Ffordd Ddu. Mewn ffaith mae Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU31 yn cydnabod bod cynlluniau 
beicio yn medru cyflawni mwy am lai gyda chymarebau budd-gost yn amrywio o 5 .1 i 19.1, llawer 
mwy na cynlluniau ffyrdd.

Mae’r mwyafrif o’r manteision hyn (c.80%) yn cael eu gwireddu o welliannau i iechyd sy’n deillio o 
gynnydd mewn lefelau teithio llesol, gyda’r gweddill fel canlyniad i effaith teithio llesol ar awyrgylch 
siwrnai a lleihad yn y nifer o deithiau sy’n cael eu gwneud mewn car. Byddai’r buddsoddiad pellach 
hefyd yn arwain at oddeutu 19,000 yn llai o deithiau mewn car yn y tri awdurdod lleol bob dydd, ac 
yn osgoi 36 o farwolaethau cynamserol bob blwyddyn drwy leihau lefelau anweithgaredd corfforol 
a lleihad o ryw 25% mewn traffig cymudwyr yng Nghasnewydd.

31 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/509587/
value-of-cycling.pdf
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Yn ychwanegol at y manteision economaidd, mae yna lawer o dystiolaeth sy’n awgrymu y gall 
buddsoddi mewn teithio llesol gael perthynas sy’r un mor fuddiol â buddsoddiad mewn rhwydweithiau 
trafnidiaeth gyhoeddus megis Metro De Cymru. Bydd hyn yn macsimeiddio effaith y ddau fath o 
fuddsoddiad ar leihau tagfeydd.

Tabl 2: Crynodeb o raglenni buddsoddi ar gyfer Casnewydd, Caerdydd a Sir Fynwy a manteision economaidd

Byddai ehangu’r rhaglen fuddsoddi mewn Teithio Llesol i Brifddinas- Ranbarth Caerdydd i gyd yn 
costio rhyw £290 miliwn ond byddai’n arwain at fanteision economaidd o £2.5 bn dros 20 mlynedd, 
gan gyflawni 19% ac 82% o gynnydd mewn teithiau cerdded a beicio yn y drefn honno. Gellid 
cyflawni lefel tebyg o gynnydd ar draws Cymru gyfan gyda buddsoddiad o £600m yn cyflawni £5bn 
o fuddiannau dros 20 mlynedd. 

Casnewydd Caerdydd Sir Fynwy

Cyfanswm cost dros 10 
mlynedd (£m)

Cost fesul person fesul
blwyddyn 

Teithiau cerdded 
ychwanegol (% y cynnydd
a amcangyfrifir)

Teithiau beicio
ychwanegol (% y cynnydd 
a amcangyfrifir)

Manteision economaidd £m

Cymhareb budd-gost

£33

£22

9 miliwn (25%)

1.6 miliwn (93%)

£286

7.0:1

£65

£17

13 miliwn (15%)

3.7 miliwn (84%)

£521

6.4:1

£20

£21

7.2 miliwn (30%)

840,000 (73%)

£202

7.4:1

Enghraifft: Portland, Oregon 

Ym Mhortland, Oregon mae 7.2% o deithiau’n 
cael eu gwneud ar feiciau – mae 17,000 o 
gymudwyr yn teithio i’r gwaith ar feic, diolch i dros 
319 milltir (sy’n cynyddu) o lonau beiciau. Dros 
y blynyddoedd, mae’r seilwaith hwn wedi costio 
rhyw $60m (£39.7m) i’r ddinas – yr un gost ag 
adeiladu 1 milltir o briffordd drefol. 
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Mae awdurdodau lleol yn yr ardal eisoes yn 
gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer teithio 
llesol. Er enghraifft, mae Papur Gwyrdd Cyngor 
Caerdydd ar Deithio ac Aer Glân yn gosod 
gweledigaeth uchelgeisiol sy’n ffocysu ar ‘beth 
fyddai natur dinas decach, lanach, iachach, 
fwy llewyrchus a mwy cyfleus32. Mae’r Papur 
Gwyrdd yn uchelgeisiol ar deithio llesol, ac yn 
nodi’r bwriad o weld Caerdydd yn dod yn un o’r 
mannau gorau yn Ewrop ar gyfer teithio llesol. 
Mae’r papur yn cynnwys y gweithgareddau 
penodol canlynol ar gyfer datblygu cerdded a 
beicio yng Nghaerdydd:

• Datblygu Parthau Teithio Llesol yng nghanol 
y ddinas ac mewn cymdogaethau

• Uwch-briffordd Feicio Gynhwysfawr a 
Rhwydwaith o Lwybrau Beicio Sylfaenol

• Parth 20 milltir yr awr drwy’r holl ddinas

Mae’r Papur Gwyrdd hefyd yn amlinellu 
bwriadau ar gyfer mynd i’r afael ag ansawdd 
aer drwy gyfyngu ar draffig a sefydlu mannau  
trydanu cerbydau, drwy weithredu Parthau Aer 
Glân, cyflwyno ardollau a thâl am barcio a gosod 
targedau teithio llesol i’r sector cyhoeddus a 
busnes. 

Mae Cyngor Caerdydd wedi cynhyrchu dau 
Fap Rhwydwaith (ar gyfer cerdded a beicio) a’i 
Fapiau Rhwydwaith Integredig33 yn cynnwys 
rhestr o gannoedd o gynlluniau cerdded a beicio 
arfaethedig. Mae hefyd yn datblygu cynigion ar 
gyfer pump uwch-briffordd beicio i gynorthwyo 
a hybu beicio ar gyfer pob oed a gallu. 

Yng Ngwanwyn 2018, cyflwynwyd cynllun 
rhentu beiciau llwyddiannus (Nextbike) yn 
y ddinas, gyda 250 beic ar gael mewn 25 o 
orsafoedd docio. Ers ei lansio, mae dros 15,000 
o bobl wedi cofrestru gyda dros 48,000 wedi 
rhentu beic. Gyda 250 o feiciau ar gael, mae 
ffigurau rhentu wythnosol (e.e. 5,900 yn rhentu 
beic yn ystod un wythnos ym mis Gorffennaf) yn 

32 Cyngor Dinas Caerdydd (2018) Papur Gwyrdd 
Caerdydd ar Drafnidiaeth ac Aer Glân (tud. 4)
33 https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-
roads-and-travel/Walking-and-cycling/ActiveTravel/
Pages/default.aspx

dangos yr awydd a’r galw am fuddsoddi mewn 
beicio. Oherwydd ei lwyddiant, bydd y cynllun yn 
dyblu i 500 o feiciau erbyn diwedd Awst 2018.
   
Gyda’i gilydd, cyfanswm cost gwelliannau 
ychwanegol mewn trafnidiaeth gyhoeddus 
(a gyflwynir yma) gyda buddsoddiad mewn 
teithio llesol, i ategu Metro De Cymru,  yw 
oddeutu £578m, a hyn yn cynrychioli 41% o’r 
buddsoddi a awgrymwyd ar gyfer Ffordd Ddu’r 
M4. Mae’r arbedion yn y fan hon yn rhoi cyfle 
i ddosrannu arian ar gyfer cyflawni cyfnodau’r 
metro sydd wedi eu cynllunio ond hyd yn hyn 
heb eu hariannu.

Y dewis? 

Gwario £1.4 biliwn ar 14 milltir o draffordd 

neu

Gwario £1.4 biliwn i ariannu’n rhannol gyfnod 2 
a 3 o’r Metro ynghyd â gwelliannau ychwanegol 
mewn trafnidiaeth gyhoeddus + seilwaith 
teithio llesol ar draws yr ardal. 

Mae ein canfyddiadau’n cynorthwyo’r angen i 
flaenoriaethu gwario £1.4 ar gyflwyno Metro 
gynhwysfawr i Dde Cymru ochr yn ochr â’r 
syniadau a gyflwynir uchod yn yr astudiaethau 
achos ynghyd â chyfleodd ar gyfer teithio llesol.
Rydym yn argymell yn frwd y dylai’r syniadau 
gael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru, ochr 
yn ochr â chynlluniau ar gyfer cyfnodau 2 a 3 y 
Metro, i ddangos sut y gallai’r ardal fod yn ymroi i 
adeiladu seilwaith drafnidiaeth gynaliadwy sy’n 
cyflawni anghenion dinasyddion a busnesau 
heddiw ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol.
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Mae Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio 
Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) yn cynnwys 
rhestr o feini prawf yn erbyn y rhain y dylid 
gwerthuso effeithiau cynllun wrth asesu’r achos 
dros drafnidiaeth. Dyma’r meini prawf yn erbyn 
y rhai y cafodd cynlluniau amgen gwahanol – 
opsiwn trafnidiaeth gyhoeddus (M4CEM, 2013) 
a’r Ffordd Ddu (M4CAN, 2014) eu gwerthuso 
o’r blaen (ar wahân) a’i sgorio. Nid oedd yr 
asesiadau hyn yn cynnwys digon  o wybodaeth 
ar yr holl effeithiau a  ddisgwylid i ystyried sut 
fyddai pob opsiwn yn cyfrannu tuag at bob un 
o’r nodau llesiant. Ymhellach, cafodd yr opsiwn 
trafnidiaeth gyhoeddus ei anwybyddu oherwydd 
ei berfformiad gwael mewn lleihau tagfeydd 
traffig, er bod ei sgôr net yn erbyn meini prawf 
WelTAG  yn gydradd a sgôr net y Ffordd Ddu. 

Cyhoeddwyd New Guidance yn 2017, sy’n 
adlewyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, ac yn datgan y dylai’r asesiad effaith 
a gynhaliwyd ar gyfer yr achos trafnidiaeth 
“ystyried sut yr oedd pob opsiwn yn cyfrannu 
at bob un o’r nodau llesiant”. Nid yw WelTAG 
yn presgreibio rhestr newydd o feini prawf i 
gymryd lle’r rhai WelTAG 2018; yn hytrach, nid 
yw’n gwneud dim mwy na datgan y dylai llesiant 
“cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol 
ac economaidd” gael eu hystyried ac mae’n 
argymell defnyddio Fframwaith Cenedlaethau’r 
Dyfodol34  i arwain myfyrdod.

Mae’r New Economics Foundation (NEF) wedi 
gwneud adolygiad o brosesau gwerthuso 
opsiynau a gynhaliwyd yn 2013 a 2014 ac 
adnabuwyd nifer o faterion ac anghysonderau 
rhwng sgôr opsiwn trafnidiaeth gyhoeddus a’r 
Ffordd Ddu, sy’n rhoi achos rhesymol i gynnal 
adolygiad ac ailwerthusiad.

Fel yr amlygwyd eisoes, nid oedd yr opsiwn 
trafnidiaeth gyhoeddus a ddadansoddwyd 
yn 2013 yn cynrychioli pecyn trafnidiaeth 
gynhwysfawr amgen, na lefel o fuddsoddiad 
oedd yn cymharu i un y Ffordd Ddu. Nid oedd 
un o’r opsiynau wedi eu hasesu neu eu sgorio yn 
erbyn meini prawf sy’n alinio i’r saith nod llesiant 

34 https://futuregenerations.wales/documents/future-
generations-framework/

a bennwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol neu 46 dangosydd cenedlaethol llesiant 
Llywodraeth Cymru.

Pan edrychir arnynt i’w cymharu, gellir dadlau’n 
gryf bod yr opsiwn trafnidiaeth gyhoeddus 
wedi tan-sgorio ar ddau  o’r meini prawf sy’n 
allweddol i lesiant cenedlaethau’r dyfodol, 
gan gynorthwyo’n arbennig y nodau Cymru 
Gydnerth, Iachach a Chyfartal: 

• Rhoddwyd sgôr gyfartal i’r ddau opsiwn am 
eu cyfraniad i ffitrwydd corfforol y cyhoedd, 
er bod y ffordd ddu’n cynyddu traffig y 
draffordd o ryw 50% a’r opsiwn trafnidaeth 
gyhoeddus yn annog ffurfiau o drafnidiaeth 
lesol.

• Rhoddwyd sgôr gyfartal (+) i’r ddau opsiwn 
am eu cyfraniad tuag at liniaru’r newid yn yr 
hinsawdd er bod y ffordd ddu’n arwain at 
allyriadau o dros 500,000 tunnell o garbon 
deuocsid yn ystod adeiladu na fyddant yn 
cael eu symud o’r atmosffer hyd o leiaf 2072, 
gan arwain at gyfraniad net y DU i allyriadau 
yn 2030 o (456,000 tunnell ychwanegol 
o CO2e) ac yn 2050 (197,000 tunnell 
ychwanegol o CO2e)35.  

Ar ôl nodi bod yr opsiynau trafnidiaeth a 
ystyriwyd gan Lywodraeth Cymru’n gyfyngedig 
mewn cwmpas ac uchelgais, gwnaeth NEF 
ail-archwilio’r gwerthusiad a’r broses sgorio a 
ddefnyddiwyd ar y Ffordd Ddu a’r drafnidiaeth 
gyhoeddus amgen, yng ngoleuni Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol ac arweiniad WelTAG a 
wnaed wedi hynny oedd wedi ei ddiweddaru ac 
a gyflwynwyd yn 2017.

Mae’r opsiynau trafnidiaeth amgen yr ydym 
yn eu hargymell (a gyflwynid yn Adran 2 o’r 
adroddiad hwn) wedi eu hasesu yn erbyn meini 
prawf WelTAG 2008 a hefyd feini prawf newydd 
a ddylid eu defnyddio fel rhan o WelTAG 2017 
seiliedig ar Nodau llesiant y Ddeddf. Mae’r opsiwn 
trafnidiaeth amgen yr ydym yn ei werthuso’n 

35 Tra bo ffigur cywir yn anodd ei amcangyfrif ar gyfer 
trafnidiaeth gyhoeddus amgen, mae’n rhesymol i dybio y 
gellid dylunio cynllun a fyddai’n cynnig lleihad net mewn 
allyriadau ar y ddau bwynt targed cenedlaethol. 
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adlewyrchu buddsoddiad tebyg i un y Ffordd Ddu, a hefyd yr ystod wirioneddol o ymyriadau y gellid 
eu defnyddio fel rhan o becyn trafnidiaeth integredig cynhwysfawr. 

Gan ddefnyddio Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol, mae NEF wedi datblygu set ehangach o feini 
prawf i ystyried yr opsiynau trafnidiaeth amgen ar eu newydd wedd (cyhoeddus a llesol) ac wedi 
cymharu’r rhain â’r opsiynau a ffafriwyd gan Lywodraeth Cymru (y ffordd ddu). Mae’r meini prawf 
ychwanegol hyn yn cynnwys36:

36 Am drafodaeth bellach o feini prawf a gynigiwyd gweler yr adroddiad llawn oddi wrth NEF Consulting

Tabl 3: Meini Prawf Llesiant

Meini prawf WelTAG 2008 
(a ddefnyddiwyd yng 

ngwerthusiad 
Llywodraeth Cymru)

Meini prawf llesiant 
WelTAG 2017 – 

ychwanegiadau at 
feini prawf sylfaenol

Meini prawf WelTAG 
2017 – ychwanegiadau 

at is-feini prawf

Amgylchedd

Cymdeithasol

Diwylliannol

Economi

Sŵn

Ansawdd aer

Lleihau’r newid yn yr hinsawdd  

Tirwedd

Bioamrywiaeth 

Treftadaeth

Amgylchedd dŵr

Priddoedd

Diogelwch trafnidiaeth

Diogelwch personol

Athreiddedd (rhwyddineb 
symud drwy ardal)

Ffitrwydd corfforol/iechyd

Cynhwysiant cymdeithasol

Cydraddoldeb, amrywiaeth 
a hawliau dynol

Effeithlonrwydd economaidd
trafnidiaeth. Gweithgaredd
Economaidd a Dadansoddiad
o Effaith Lleol. (EALI)

Cyd-fynd ag amcanion
llesiant lleol

Cymorth i economi ac 
arloesedd lleol

Addasiad i’r newid yn
yr hinsawdd

Ecosystemau iach a 
chydnerth

Hygyrchedd yr amgylchedd
naturiol

Mynediad i wasanaethau a 
mwynderau

Darpariaeth a mynediad i 
swyddi i bobl leol

Effaith ar nodweddion 
treftadaeth ddiwylliannol

Mynediad i gelf,
chwaraeon a 
gweithgareddau 
oriau hamdden

Iechyd meddwl a llesiant

Darpariaeth a mynediad i 
hyfforddiant ac addysg

Goblygiadau ar gyfer 
anghydraddoldeb 
economaidd-gymdeithsol
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Cynhaliwyd dadansoddiad cymharol o aml-feini prawf a sgorio o’r ddau opsiwn yn dilyn ymagwedd 
WelTAG. Fel y dangosir yn y tabl isod dengys y canlyniadau y byddai buddsoddiad a wnaed mewn 
opsiynau trafnidiaeth amgen, ar lefel hafal i’r un a gynigiwyd ar gyfer y Ffordd Dde, wedi sgorio’n 
uwch na’r Ffordd Ddu yn gyffredinol ac mewn mwyafrif mawr o’r meini prawf. 

Tabl 4: Sgorio dangosol ar feini prawf ychwanegol sy’n deillio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y maen prawf ar yr hwn y mae ffordd ddu yn 
sgorio’n uwch na’n opsiwn trafnidiaeth amgen yw 
un Effeithlonrwydd Trafnidiaeth Economaidd37, 
sy’n anelu at grynhoi gwerth economaidd a 
gynhyrchir gan yr arbedion mewn amser teithio 
i ddefnyddwyr yr M4. I’r Ffordd Ddu i sgorio’n 
uwch nag opsiwn trafnidiaeth amgen rydym 
yn amcangyfrif y byddai angen i’r maen prawf 
hwn gael ei bwysoli fwy nag 20 gwaith yn uwch 
nag unrhyw feini prawf eraill. Dywed adolygiad 
diweddar o’r dystiolaeth nad yw rôl trafnidiaeth 
mewn annog twf mor glir ag a dybiwyd gan 
lawer o bobl sy’n gwneud penderfyniadau38 er y 
gall gael effaith cadarnhaol ar yr economi lleol; 

37 Mae meini prawf gwerthuso Transport Economic Efficiency (TEE) yn crynhoi’r manteision economaidd a gafodd 
unigolion a busnesau o’r arbedion mewn amser teithio. Mae’r llywodraeth yn aseinio mantais fesul awr o’r arbedion 
amser teithio (e.e. £40 yr awr fesul person) ac mae’r fantais hon, yn achos y Ffordd Ddu, yn gwneud cyfraniad mawr i 
gymhareb budd a chost y cynllun, sydd yn y pen draw yn penderfynu ei hyfywedd. 
38 http://www.whatworksgrowth.org/policy-reviews/transport/evidence-review

ychydig iawn o dystiolaeth a ddarganfuwyd 
ganddynt oedd yn cysylltu adeiladu ffyrdd neu 
gynlluniau gwella ffyrdd â mynediad i swyddi 
neu greadigaeth swyddi, ac er y gall prosiectau 
ffyrdd effeithio’n gadarnhaol ar gyflogi lleol nid 
yw’r effeithiau bob amser yn gadarnhaol ac 
mae’r mwyafrif o werthusiadau’n dangos dim 
effaith (neu effeithiau cymysg) ar gyflogaeth.

Mae perfformiad y Ffordd Ddu yn arbennig o 
wan (mewn cymhariaeth) ar y meini prawf a 
osodwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, yn benodol ar y cysondeb rhwng y 
cynlluniau ag amcanion llesiant lleol (fel y’u 

MEINI PRAWF SYLFAENOL

Meini prawf Ffordd Ddu Pecyn trafnidiaeth
amgen

Iechyd ac ecosystemau cydnerth

Addasu newid yn yr hinsawdd

Cydfynd ag amcanion llesiant lleol

Goblygiadau ar gyfer iechyd meddwl cyhoeddus a llesiant

Goblygiadau ar gyfer anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol

Darpariaeth a mynediad i hyfforddiant ac addysg

Darpariaeth a mynediad i chwaraeon, celf a gweithgareddau hamdden

MEINI PRAWF EILAIDD

Cymorth i economi ac arloesedd lleol

Hygyrchedd yr amgylchedd naturiol

Mynediad i wasanaethau a mwynderau

Darpariaeth a mynediad i swyddi i bobl leol

Effaith a nodweddion treftdaeth ddiwylliannol a theimlad o le/perthyn

N

N

N
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-
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-

+
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+

+
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+
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+

+

+
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+++
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(o bosib yn gweithredu fel is-feini prawf WelTAG 2008 neu’r rhai uchod)
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diffiniwyd mewn cynlluniau llesiant lleol), ac ar 
ddatgarboneiddio, effaith ar gydraddoldeb a 
iechyd meddwl.

Mae ein canfyddiadau’n ein harwain i ddod 
i’r casgliad bod y Ffordd Ddu pan gaiff ei 
chymharu â buddsoddi £1.4bn mewn ystod 
o ddulliau tafnidiaeth cynaliadwy amgen, 
yn methu cyflawni yn erbyn llawer o’r nodau 
llesiant. Yn arbennig nodau Cymru gydnerth, 
Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal a Chymru 
sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang.

3.1 Amcanion llesiant lleol

Mae pob un o’r amcanion llesiant a osodwyd gan 
gynghorau Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy 
yn ffafrio teithio llesol, ymgysylltiad â’r awyr 
agored, a mwy o fynediad i fanteision iechyd 
ymarfer corfforol a gweithgareddau hamdden 
yn yr awyr agored:

• Un o amcanion Casnewydd39 yw “creu 
amgylchedd lle mae trafnidiaeth gyhoeddus, 
cerdded a beicio’n cael blaenoriaeth”. Mae 
ganddynt hefyd amcanion yn ymwneud â thwf 
economaidd cynaliadwy, ac amgylcheddau 
iach, diogel a chydnerth a ‘chymunedau 
cryf a chydnerth’, a ‘theithio cynaliadwy’ fel 
ymyriadau trawsbynciol. 

• Mae gan Gaerdydd darged uchelgeisiol: 
“bydd angen rhaniad moddol o 50:50 erbyn 
2021 (50% o siwrneiau i fod drwy gyfrwng 
trafnidiaeth gynaliadwy) a rhaniad moddol 
sydd hyd yn oed yn fwy effeithiol o 60:40 erbyn 
2026. Bydd cwrdd â’r targedau uchelgeisiol 

39 http://onenewportlsb.newport.gov.uk/documents/
One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-English-
Final.pdf
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hyn yn gofyn am fuddsoddiad mewn systemau 
trafnidiaeth gyhoeddus, seilwaith beicio a 
cherbydau glanach, ochr yn ochr â chymorth 
i newid ymddygiad, i’w gynorthwyo gan brif 
gyflogwyr a gwasanaethau cyhoeddus.”

• Un o amcanion Sir Fynwy yw “Galluogi 
teithio llesol a thrafnidiaeth gynaliadwy i 
wella ansawdd aer a dod â manteision eraill 
i iechyd.”

Drwy annog pobl i wneud mwy o ddefnydd o’r 
car (fel yr awgrymwyd gan ragweledigaethau’r 
Llywodraeth o gynnydd o 42,000 y dydd mewn 
teithiau ar y draffordd) mae’r Ffordd Ddu’n 
gwrthddweud yn uniongyrchol yr amcanion 
llesiant lleol hyn.

Hefyd, mae gwell trafnidiaeth a gwelliant mewn 
cysylltedd yn hollbwysig ar gyfer llwyddiant 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y dyfodol. Mae 
eu gweledigaeth ar gyfer ‘Cysylltu Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd yn cael ei chefnogi gan 
ddeg amcan strategol, sy’n cynnwys: gwella 
cysylltedd ar draws yr ardal, gwella mynediad 
i gyflogaeth a gwasanaethau, cynyddu’r gyfran 
o siwrneiau a wneir drwy gyfrwng trafnidiaeth 
gynaliadwy, a lleihau effeithiau amgylcheddol 
trafnidiaeth (yn cynnwys allyriadau tŷ gwydr, 
llygredd aer a sŵn).

Gwella mynediad i orsafoedd yw un o saith 
maes blaenoriaeth Awdurdod Trafnidiaeth 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y strategaeth 
drafnidiaeth ddrafft sydd newydd ei ffurfio. 
Mae’n cynorthwyo eu hamcan o wella mynediad 
i’r rhwydwaith rheilffyrdd a symud defnyddwyr 
ceir oddi ar lwybrau priffyrdd a thagfeydd drwy 
ddarparu lleiafswm o 5,000 o fannau parcio-a-
theithio i leihau’r tagfeydd ar goridor yr A470, 
coridor yr A4042/A472, coridor yr M4/A48 i’r 
dwyrain o Gasnewydd a choridor yr M4/48 i’r 
gorllewin o Gaerdydd. Maent hefyd yn cynnig 
llwybrau teithio llesol gwell i orsafoedd allweddol 
a gwelliannau i gyfnewidfeydd trafnidiaeth 
gyhoeddus40. 

Mae amcanion llesiant Llywodraeth Cymru, sydd 
wedi eu halinio â Ffyniant i Bawb yn cynnwys:

40 Local Transport Today, 751

• Cynorthwyo pobl a busnesau i sbarduno 
ffyniant

• Sbarduno twf cynaliadwy a brwydro yn erbyn 
y newid yn yr hinsawdd

• Darparu seilwaith modern a chysylltiedig
• Adeiladu cymunedau iachach a gwell 

amgylcheddau

Mae dadl y Llywodraeth yn amlwg yn ymwneud â 
manteision y tybir y byddant yn dod i’r economi – 
cynorthwyo pobl a busnes i sbarduno ffyniant’ er, 
fel y nodir gennym uchod, nid yw’n gwbl amlwg i 
ba raddau y mae adeiladu ffyrdd yn cynorthwyo 
twf economaidd nac i ba raddau mae manteision 
yn cynorthwyo pawb (gweler dadansoddiad 
isod sy’n berthnasol i gydraddoldeb) pan gaiff 
ei gymharu â buddsoddiad mewn trafnidiaeth 
gyhoeddus. Fodd bynnag mae’r Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol 
i gyrff cyhoeddus,  yn cynnwys y Llywodraeth, i 
ystyried eu holl amcanion llesiant mewn ffordd 
integredig.

© Sustrans Cymru
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Adran 5 (2)

(b) yr angen i fabwysiadu ymagwedd integredig, drwy ystyried:
(i) Sut allai amcanion llesiant corff  cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau llesiant; 
(ii) sut mae amcanion llesiant y corff cyhoeddus yn effeithio ar ei gilydd ac ar amcanion cyrff cyhoeddus 
eraill, yn arbennig lle gall y camau a gymerir gan y corff gyfrannu tuag at gwrdd ag un amcan ond fod  
yn niweidiol wrth gwrdd ag un arall;

Mae’r dadleuon yn yr adroddiad hwn yn codi cwestiynau arwyddocaol ynglŷn ag a ellir ystyried 
y  cynigion ar gyfer ffordd osgoi’r M4 fel ‘seilwaith modern a chysylltiedig’, i ba raddau y maent yn 
niweidiol wrth gwrdd â thwf cynaliadwy a brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd ac adeiladu 
cymunedau iachach ac yn arbennig amgylcheddau gwell.  

3.2  Datgarboneiddio

Mae’r Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth gyflawni lleihad o 
80% o leiaf mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 2050, yn erbyn gwaelodlin 1990, a gosod targedau 
interim a chyllidebau carbon bob pum mlynedd.

Ers 1990 mae allyriadau yng Nghymru wedi lleihau yn unig o 14% sy’n gosod her sylweddol os 
ydyw Cymru i wireddu lleihad o 66% yn ystod y 32 mlynedd nesaf. Caiff hyn ei wneud yn fwy heriol 
oherwydd y gyfran uchel o ffynonellau sy’n cynhyrchu llawer iawn o allyriadau , gyda’r sector fasnach 
yn cynhyrchu bron i 60% o allyriadau41 Cymru, cyfran uwch o lawer na chyfartaledd y DU (29%). 
Golyga hyn bod yn rhaid i Gymru weithio’n galetach i leihau allyriadau yn y 40% sy’n weddill sy’n 
cynnwys allyriadau o adeiladau a thrafnidiaeth.

Roedd trafnidiaeth yn cyfrif am 14% o allyriadau Cymru yn 2016 (11.9% oherwydd allyriadau o geir, 
tryciau a bysiau) a dyma’r drydedd mewn maint o’r sectorau sy’n allyrru carbon yng Nghymru, yn 
dilyn y sectorau pŵer a diwydiant. Er bod cerbydau’n dod yn fwy effeithlon, dim ond 3% o ostyngiad 
a welwyd mewn allyriadau ers gwaelodlin 1990. Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU yn dangos y 
byddai’n rhaid cael 79% o leihad mewn allyriadau trafnidiaeth yn y 32 mlynedd nesaf. O gofio bod 
yr allyriadau o’r sector yma wedi lleihau o 3% yn unig yn y 28 mlynedd ddiwethaf bydd yn rhaid i’r 
Llywodraeth wneud newidiadau arwyddocaol yn y modd y mae seilwaith trafnidiaeth yn cael ei 
gynllunio a’i ddatblygu. Mae’r car hefyd yn rhwystr allweddol i bobl ddefnyddio dulliau llai llygredig 
a mwy cynaliadwy: teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus; mae angen dybryd i weithredu mesurau 
sy’n datgarboneiddio trafnidiaeth yng Nghymru drwy leihau’r angen i deithio drwy brosesau cynllunio 
gwell sy’n lleihau dominyddiaeth y car, gan gynyddu teithio llesol a gwelliannau i drafnidiaeth 
gyhoeddus42. I gyflawni’r lefel uchelgeisiol hwn o leihad mewn allyriadau, mae ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru ar “Low Carbon Pathway for Wales”43 yn cynnwys y gweithrediadau canlynol ar 
gyfer y sector trafnidiaeth.

41 Data nwyon tŷ gwydr a restrwyd: http://naei.beis.gov.uk/reports/reports?report_id=958
42 Sefydliad Materion Cymru (IWA) (2018) Re-energising Wales. Decarbonising Transport in Wales. Ar gael ar: http://
www.iwa.wales/news/2018/06/re-energising-wales-decarbonising-transport-wales-report/ (p.46)
43 https://beta.gov.wales/sites/default/files/consultations/2018-07/low-carbon-pathway-to-2030-consultation.pdf
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Ffigur 4: Allyriadau sector trafnidiaeth (1990-2050)

AllyriadauAllyriadau trafnidiaeth yng
Nghymru 

Lleihad hyd yn hyn
(1990 - 2016)

Lleihad i’w fodelu yn 2020

Lleihad i’w fodelu yn 2030 

Lleihad i’w fodelu yn 2040

Lleihad i’w fodelu yn 2015

-3%
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I gyflawni’r lefel uchelgeisiol hwn o leihad mewn 
allyriadau, mae ymgynghoriad Llywodraeth 
Cymru ar “Low Carbon Pathway for Wales”44 yn 
cynnwys y gweithrediadau canlynol ar gyfer y 
sector trafnidiaeth:

1. Datblygu rhwydwaith gwefru sy’n annog 
pobl i ddefnyddio cerbydau trydan heb oedi, 
ac archwilio rhinweddau mesurau eraill, yn 
cynnwys mynediad i lonydd bysiau a pharcio 
trefol am ddim

2. Lleihau ôl-troed tacsis a bysiau i sero o fewn 
10 mlynedd i wireddu amcanion y Cynllun 
Gweithredu Economaidd

3. Dyblu canran yr oedolion sy’n teithio ar feic 
o leiaf unwaith yr wythnos a chael cynnydd 
o 25% o waelodlin 2016 yn y bobl sy’n teithio 
drwy gerdded o leiaf unwaith yr wythnos

4. Archwilio’r berthynas rhwng terfynau 
cyflymder ac allyriadau nwyon tŷ gwydr gyda’r 
bwriad o ystyried ffactorau amgylcheddol 
mewn adolygiadau terfynau cyflymder

Pwyllgor Llywodraeth y DU ar y Newid yn yr 
Hinsawdd yw’r pwyllgor a gydnabyddir yn 
genedlaethol fel yr arbenigwyr ar y newid yn 
yr hinsawdd a’u tasg yw cynghori Llywodraeth 
Cymru ar osod cyllidebau carbon i Gymru. Yn 
eu hasesiad diweddar o’r cynnydd a wnaed yng 
Nghymru, a chynlluniau’r dyfodol ar gyfer cwrdd 
â thargedau lleihau carbon maent yn argymell y 
dylai Llywodraeth Cymru gynyddu’r defnydd a 
wneir o drafnidiaeth gyhoeddus ac yn arbennig 
deithio llesol a chryfhau rhwydwaith gwefru 
cerbydau trydan a mynd i’r afael â rhwystrau 
eraill anariannol (e.e. drwy barcio, defnyddio 
lonydd blaenoriaethol, codi ymwybyddiaeth a 
chaffael cyhoeddus).

Yn eu hadroddiad diweddar, mae’r IWA’n honni 
bod ar Gymru angen ymagwedd newydd 
radical os ydyw i wireddu’r targed hwn. Mae’n 
argymell y dylai cynllunio trafnidiaeth Gymreig 

44 https://beta.gov.wales/sites/default/files/
consultations/2018-07/low-carbon-pathway-to-2030-
consultation.pdf

fod yn uchelgeisiol: Cynlluniau Gweithredu 
Teithio Llesol wedi eu cysylltu â Chynllun 
Datgarboneiddio Trafnidiaeth; gwariant ar 
deithio llesol o £17-£20 y pen; buddsoddi 
wedi ei dargedu ar ddatblygu cymunedau sy’n 
teithio’n llesol; a gwella integreiddiad teithio 
llesol gyda Thrafnidiaeth gyhoeddus yn ardal 
Metro De Cymru45.

Bydd adeiladu’r Ffordd Ddu yn arwain at allyriad 
o’r hyn sy’n gyfwerth â 500,000+ o dunelli  o 
garbon deuocsid na chânt eu symud o’r atmosffer 
tan o leiaf 2072, gan wneud cyfraniad net i 
allyriadau’r DU o 456,000 tunnell ychwanegol o 
CO2e yn 2030, a 197,000 tunnell ychwanegol o 
CO2e yn 2050.

Nid yw’n glir sut fydd y Ffordd Ddu yn helpu 
Cymru i wireddu ei thargedau o leihad mewn 
allyriadau trafnidiaeth o 43% yn 2030. a 79% 
yn 2050, tra byddai’r drafnidiaeth gyhoeddus 
amgen a gynigir gennym ni yn arwain at leihad 
net mewn allyriadau dros y 30 mlynedd nesaf.

3.3.  Anghydraddoldeb

Mae  asesiad effaith cydraddoldeb McCAN 
yn rhoi sgôr positif i’r Ffordd Ddu ar 
anghydraddoldeb, er gwaetha’r ffaith ei fod yn 
datgan bod “Hanner y cartrefi ar waelod y braced 
incwm heb fod yn meddu ar gar eu hunain, o’i 
gymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 25%” ac 
“Mae’r ffigur hyn hyd yn oed yn uwch ymhlith 
unigolion sy’n derbyn budd-daliadau: mae bron 
i ddau draean o bobl sy’n hawlio cymorth incwm 
neu lwfans chwilwyr gwaith heb fynediad i gar”. 
Mae perchen car, y gallu i yrru, a medru fforddio 
gyrru, yn cau allan adrannau tlotaf cymdeithas 
gan ddangos y bydd y Ffordd Ddu yn gwaethygu 
tlodi trafnidiaeth.

Yn achos y Ffordd Ddu does bron ddim o’r 
manteision uniongyrchol yn mynd i bobl leol 
nad ydynt yn defnyddio car: bydd 26% o bobl 

45 Sefydliad Materion Cymreig (IWA) (2018) Re-
energising Wales. Decarbonising Transport in Wales. 
Ar gael ar: http://www.iwa.wales/news/2018/06/
re-energising-wales-decarbonising-transport-wales-
report/ (p.46)
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yn yr ardal heb fod yn derbyn unrhyw fantais 
uniongyrchol o’r ffordd newydd oherwydd eu 
bod yn byw mewn cartref heb gar, tra bydd rhyw 
12 % pellach o’r boblogaeth yn cael llai o fantais 
gan eu bod yn cael eu dosbarthu fel ‘rhai nad 
ydynt yn gyrru’.

Mae’r achos economaidd o blaid buddsoddi 
yn y Ffordd Ddu yn dibynnu ar arbedion amser 
teithio personol (neu i ‘gwsmer’), sy’n cael 
eu hamcangyfrif ar £850-£883 miliwn. Mae’r 
Arolwg ar Deithio Cenedlaethol (ar gyfer Lloegr) 
yn dangos bod grwpiau sydd ar incwm is mewn 
cymdeithas yn gyrru pellteroedd llawer llai yn 
gyffredinol ac i’r gwaith. Mae edrych ar amcaniad 
o ddosbarthiad arbedion mewn amser teithio i 
unigolion (cwsmeriaid) (a werthusir ar £605 
miliwn) nad ydynt yn gymudwyr, ar draws cwintel 
incwm, yn dangos bod y cwintel â’r incwm uchaf 
yn derbyn bron i dair gwaith gymaint o fanteision 
ag a dderbynnir gan y cwintel ar yr incwm isaf. 
Yn nhermau ariannol mae hyn yn gyfartal â 
manteision o £173 miliwn yn casglu i’r 20% â’r 
incwm uchaf, o’i gymharu â £64 miliwn i’r 20% 

sydd ar y gwaelod.

Gellir defnyddio data Arolwg  Teithio 
Cenedlaethol Prydain (2009) ar y pellter a 
deithiwyd at bwrpas cymudo gan wahanol 
grwpiau incwm i amcangyfrif sut mae 
manteision arbed amser teithio cymudwyr yn 
cael eu dosrannu ar draws lefelau incwm. Eto 
mae’r cwintel uchaf yn derbyn naw gwaith yn 
fwy o fanteision nag a dderbynnir gan y rhai ar 
yr incwm isaf. Mewn termau ariannol mae hyn 
yn gyfartal â £97miliwn yn crynhoi i’r 20% o’r 
enillwyr uchaf, o’i gymharu â £10 miliwn i’r 20% 
ar y gwaelod.

Wrth gyfuno’r ddau amcangyfrif hwn ar gyfer 
gwneud amcangyfrif cyffredinol o ddosraniad 
manteision arbed amser teithio i unigolion/
cymudwyr ar draws cwintiliau incwm, dengys 
ymchwil NEF bod cwintil yr incwm uchaf yn 
derbyn 3.6 gwaith mwy o fanteision o’r Ffrodd 
Ddu nag a dderbynnir gan y cwintil incwm isaf 
– 31.5% o’i gymharu ag 8.8%. Mewn termau 
ariannol mae hyn yn cyfateb i fanteision o £269 

© Sustrans Cymru
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miliwn yn crynhoi i’r 20% ar y brig o’i gymharu â 
£74 miliwn i’r 20% o enillwyr ar y gwaelod.
Mewn cymhariaeth, mae’r mwyafrif o’r manteision 
o’r cynllun trafnidiaeth amgen yn crynhoi o fewn 
ardal leol lle mae’r ymyriad yn cael ei weithredu, 
ac mae’r manteision hynny’n hygyrch i bob 
grŵp yn y gymuned ac o fwy o werth cymesur i 
grwpiau tlawd. Mae manteision y Ffordd Ddu yn 
ffafrio grwpiau sydd eisoes yn well eu byd, gan 
danseilio dadleuon sy’n honni y byddai’n gwella 
cydraddoldeb a chynhwysiant cymdeithasol yn 
ardal De Cymru.

3.4 Iechyd Corfforol a Meddyliol

Mae defnyddio cerbydau er mwyn teithio wedi 
creu problemau ansawdd aer ar draws pob 
dinas. Mae’n cyfrannu tuag at ryw 2,000 o 
farwolaethau bob blwyddyn yng Nghymru (6% 
o holl farwolaethau) ac mae’n cael ei achosi 
gan ocsid nitrus (NO2), oson a mater gronynnol 
(PM10 neu PM2.5), a’r ffynhonnell symudol 
sylfaenol yw trafnidiaeth ar y ffyrdd. 

Mae llawer o ardaloedd yng Nghymru wedi 
torri terfynau llygredd awyr a osodwyd gan yr 
Undeb Ewropeaidd. Mae Llywodraeth Cymru’n 
ddiweddar wedi datgan Cronfa Ansawdd Aer o 
£20m hyd at 2021 i gyflymu cydymffurfiad â’r 
terfynau hyn a gwella ansawdd aer ac mae’n 
chwilio am ymgynghoriad ar gyfer cyflwyno 
Parthau Aer Glân i leihau’r perygl i’r cyhoedd 
a’r amgylchedd o lygryddion a gludir drwy’r 
awyr. Mae mesurau wedi eu cyflwyno yn y fan 
a’r lle mewn mannau allweddol lle mae llygredd 
gormodol, yn cynnwys terfynau cyflymder o 50 
milltir yr awr mewn dau leoliad yn y De Ddwyrain:

• M4 rhwng cyffyrdd  41 a 42 (Port Talbot)
• M4 rhwng cyffyrdd 25 a 26 (Casnewydd)

Mae tystiolaeth gref bod angen mynd i’r afael 
â llygredd aer yng Nghymru, ac angen cymorth 
gwleidyddol i wneud hynny drwy leihau ar y 
defnydd o geir ac annog teithio llesol fel dull 
amgen o deithio. 

Byddai cynyddu gweithgareddau corfforol yng 
Nghymru drwy fwy o gerdded a beicio o fantais 

sylweddol i iechyd, sy’n allweddol ar gyfer mynd 
i’r afael â gordewdra mewn plant, sydd yn ôl 
ffigurau 2015/15 yn effeithio ar 28% o fechgyn 
a 26% o ferched, gyda dim ond 51% o blant 
Cymru’n ymgyfrannu mewn ymarfer corfforol 
bob dydd46.

Mae cynyddu teithio llesol trefol yn gwella 
iechyd cyhoeddus drwy gynyddu gweithgaredd 
corfforol (yn ogystal ag arwain at leihad 
cysylltiedig mewn sŵn a llygredd aer). Darganfu  
astudiaeth oedd yn archwilio effaith posibl 
mwy o gerdded a beicio ar gyllideb GIG Cymru 
(gan ddefnyddio poblogaeth Cymru a data 
digwyddiadau anafiadau traffig) y byddai dyblu’r 
pellter y mae pobl yn cerdded ar gyfartaledd, a 
chynyddu pellteroedd beicio wyth gwaith, yn 
rhyddhau oddeutu £517 miliwn o gyllideb GIG 
Cymru dros gyfnod o 20 mlynedd, fel canlyniad 
i leihad ym maich afiechydon ac anafiadau 
trafnidiaeth.

Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn hollbwysig 
ar gyfer lleihau problemau iechyd corfforol 
a meddyliol ymhlith pobl hŷn. Yn aml gwelir 
trafnidiaeth fel llinell gymorth ar gyfer 
cael mynediad i wasanaethau allweddol a 
mwynderau, yn arbennig i’r rhai sy’n byw mewn 
cymunedau gwledig. Gyda phoblogaeth y rhai 
75 mlwydd oed a hŷn i gynyddu o 60% erbyn 
2035 yn ôl y rhagolygon, mae’r angen am 
drafnidiaeth gyhoeddus ddigonol yn dod hyd yn 
oed yn bwysicach. Mae trafnidiaeth gyhoeddus 
yn hanfodol bwysig ar gyfer cynnal iechyd 
cyhoeddus, cynhwysiad mewn cymdeithas a’r 
agenda atal; tra gall trafnidiaeth lesol ymhlith 
pobl hŷn helpu i leihau effeithiau gordewdra a 
risg cadriofasgiwlar47.

Mae tystiolaeth o Jarret et al. (2012)48 yn awgrymu 
bod 2.5 awr yr wythnos o weithgaredd corfforol 

46 Canfyddiadau Prif Swyddogion Iechyd Cymru
47 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/
Uploads/The_Importance_and_Impact_of_Community_
Services_within_Wales.sflb.ashx
48 Jarrett, J., Woodcock, J., Griffiths, U. K., Chalabi, 
Z., Edwards, P., Roberts, I., & Haines, A. (2012). Effaith 
cynyddu teithio llesol yn nhrefi Lloegr a Chymru ar 
gostau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. The Lancet, 
379(9832), 2198-2205
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cymedrol yn lleihau iselder yn y boblogaeth o ryw 4.1% y flwyddyn. Drwy annog newid moddol tuag 
at ddefnyddio’r car (gan greu 42,000 o siwrneiau newydd ar y draffordd bob dydd) mae’r Ffordd Ddu 
yn lleihau lefelau gweithgaredd y boblogaeth ac yn gweithio yn erbyn y nod llesiant sy’n dymuno 
gwella iechyd meddwl a llesiant yng Nghymru. I’r gwrthwyneb, byddai opsiwn trafnidiaeth amgen, 
sef buddsoddi mewn seilwaith sy’n annog cerdded a beicio, yn darparu sawl miliwn o deithiau 
cerdded a beicio’r flwyddyn gan gynorthwyo iechyd corfforol a meddyliol a llesiant. 

© Sustrans Cymru

‘Mae effaith system sy’n ffocysu ar geir ym mhobman - llygredd, sŵn, yr amser sy’n cael ei 
wastraffu mewn traffig neu ddulliau amgen o deithio wedi eu hintegreiddio’n wael; mae 
llygredd yn effeithio ar iechyd unigolyn ond hefyd peidio gwneud ymarfer corfforol. Mae 
hwn yn fater sy’n ymwneud â’r hinsawdd. Ac mae’n fater cymdeithasol; mae’n faes sy’n 
galw am gael ei ystyried drwy lens llesiant cenedlaethau’r dyfodol sef troi i ffwrdd oddi 
wrth ddull o feddwl sydd wedi ei gaethiwo’.

Profiad bywyd: O arolwg Sensemaker Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (Ebrill 2017)
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Mae ein dadansoddiad yn rhoi beirniadaeth 
a dulliau o ddatblygu’r opsiynau gwerthuso 
gwreiddiol a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru 
yn 2013. Dengys: 

1.Bod y modelu a wnaethpwyd gan Lywodraeth 
Cymru’n gyfyng
Nid oedd yr opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus a 
ddadansoddwyd yn 2013 yn cynrychioli pecyn 
cynhwysfawr trafnidiaeth amgen, nac ychwaith 
fuddsoddiad y gellir ei gymharu ag opsiynau 
seilwaith ffordd newydd a gynigir gennym ni. 
Tra’n drwyadl, nid yw’r modelu’n talu sylw i 
seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus nad yw eto 
wedi ei dderbyn na’i gytuno, a thrwy hynny’n 
cau allan unrhyw ddatblygiadau posibl hirdymor 
ar gyfer seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus o 
ansawdd da yn yr ardal. Mae hefyd yn anwybyddu 
cyfran helaeth o gynllun arfaethedig Metro De 
Cymru sydd yn awr yn cael ei ddatblygu. Mae 
trafnidiaeth ar hyn o bryd yn cyfrif am 14% o’n 
hallyriadau carbon yng Nghymru, gyda tharged 
o leihad o 43% mewn allyriadau trafnidiaeth 
erbyn 2030. Rydyn ni’n dadlau y dylid rhoi 
blaenoriaeth i fuddsoddi mewn trafnidiaeth 
gyhoeddus a theithio llesol i gyflawni’r targed 
hwn, ac na ddylid gwneud penderfyniad hyd 
nes bydd cynllun clir ar ddatgarboneiddio wedi 
cael ei gytuno.

2. Byddai’r Ffordd Ddu yn gwaethygu llawer 
o’r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n 
wynebu Cymru
Dengys ein dadansoddiad y byddai’r Ffordd 
Ddu yn gwneud llawer o’r heriau sy’n wynebu 
Cymru yn waeth, yn cynnwys allyriadau carbon, 
iechyd corfforol a meddyliol, sŵn a llygredd 
aer, anghydraddoldeb a thlodi tanwydd. Mae 
hefyd yn gwrthddweud Amcanion Llesiant a 
sefydlwyd mewn Cynlluniau Llesiant Lleol, ar 
y Ffordd Ddu, ac o’i chwmpas (Casnewydd, 
Caerdydd a Sir Fynwy), ac mae’n ffafrio i raddau 
helaeth grwpiau cyfoethocach sy’n berchen 
ar geir, gan danseilio dadleuon sy’n honni y 
byddai’n cynyddu anghydraddoldebau yn ardal 
De Caerdydd.

Byddai’n cynyddu allyriadau carbon ar adeg pan 
fo gan Gymru dargedau heriol i leihau allyriadau 

trafnidiaeth o 43% a 79%  erbyn 2030 a 2050, 
allyriadau sy’n cyfrannu tuag at sŵn a llygredd 
aer ar adeg o argyfwng mewn bioamrywiaeth.

Byddai hefyd yn lleihau lefelau gweithgaredd 
y boblogaeth drwy annog symud moddol i’r 
car, gan ddwyn goblygiadau negyddol i iechyd 
meddyliol a chorfforol a llesiant yng Nghymru.

O ran traffig a thagfeydd, mae ein dadansoddiad 
o dystiolaeth yr ymchwiliad ar fodelu traffig yn 
dangos y byddai ehangu arfaethedig yr M4 yn 
hwyluso cynnydd mewn traffig ar goridor yr M4 
o gwmpas Casnewydd o 42,000 o gerbydau 
ychwanegol bob dydd erbyn 2037 (uwchlaw 
rhagolygon lefelau traffig heb yr estyniad). Ar yr 
un pryd, gallai arbedion amser teithio cyfyngedig 
gael ei negyddu’n gyfan gwbl os bydd traffig o 
amgylch y draffordd yn cynyddu, fel yr awgrymir 
y bydd yn digwydd gan astudiaethau arbenigol.

3. Mae’r Ffordd Ddu yn arbennig o wan ar y 
meini prawf a osodwyd gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol
Rydyn ni wedi ail-ddylunio meini prawf i asesu’r 
Ffordd Ddu a phecyn trafnidiaeth amgen, 
yn dilyn ymagwedd WelTAG. Mae’r meini 
prawf newydd yn talu sylw i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, amcanion llesiant lleol 
ac ymrwymiadau cenedlaethol Llywodraeth 
Cymru ar ddatgarboneiddio, iechyd ac 
anghydraddoldeb.

Mae ein dadansoddiad cymharol, aml-feini prawf, 
yn dangos y byddai sgôr pecyn trafnidiaeth 
amgen cynhwysfawr yn rhagori’n sylweddol ar 
sgôr y Ffordd Ddu ar feini prawf hir sefydlog 
Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth 
Cymru (WelTAG 2017) y Llywodraeth, a hefyd 
ar y meini prawf a orchmynnwyd gan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

I’r Ffordd Ddu gael ei sefydlu fel y dewis ffafriol 
yn y model newydd hwn, rhaid gosod pwysiad 
anghymedrol (20 gwaith) ar faen prawf sengl 
sy’n cynrychioli’r arbedion amser bach unigol (a 
elwir yn Effeithlonrwydd Economaidd Teithio) o 
rhwng 2.5 a 5 munud.
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Rydyn ni’n argymell datrysiad 
cynaliadwy, amgen i drafnidiaeth.

Rydyn ni’n cynnig pecyn o ddatrysiadau 
trafnidiaeth integredig fel datrysiadau amgen i 
deithio mewn car, i helpu i ddatrys tagfeydd o 
gwmpas Casnewydd ond a ellir eu trawsddodi 
i unrhyw ran o Gymru, i wneud gwell cyfraniad i 
Nodau Llesiant Cymru. 

Gwnaethom amlinellu syniadau 3 astudiaeth 
achos i ategu Metro De Cymru am gost o tua 
£460m. Gallai hyn gael ei ategu gan fesurau 
teithio llesol ychwanegol (mewn 3 awdurdod 
lleol) am gost o £118m.

Cyfanswm cost ein pecyn ni fyddai tua 
£578m, a byddai’n darparu system integredig 
o drafnidiaeth gyhoeddus a seilwaith teithio 
llesol i ategu cyfnodau 2 a 3 y Metro, sydd wedi 
eu cynllunio, am ffracsiwn o’r buddsoddiad 
arfaethedig o £1.4 bn yn y Ffordd Ddu.

Yn ychwanegol at ddatrys tagfeydd, byddai ein 
pecyn amgen yn cyfrannu’n well tuag at y nodau 
llesiant, yr amcanion llesiant lleol a dyheadau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Byddai’n helpu 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i 
gwrdd â’u targedau datgarboneiddio, lleihau 
anghydraddoldebau a thlodi trafnidiaeth, yn 
gwella iechyd corfforol a meddyliol ac yn helpu 
i leihau sŵn a llygredd aer. 

Mae ein canfyddiadau’n ein harwain i gasglu bod 
y Ffordd Ddu, pan gaiff ei chymharu â buddsoddi 
£1.4bn ar ystod o opsiynau trafnidiaeth 
gynaliadwy, yn methu cyflawni yn erbyn llawer o 
nodau llesiant ac yn methu cynnig y manteision 
niferus y mae cenedlaethau’r presennol a’r 
dyfodol yn eu haeddu yng Nghymru, tra hefyd 
yn gwaethygu llawer o’r heriau yr ydym yn eu 
hwynebu.

Dengys ein canfyddiadau bod Metro De Cymru 
os caiff ei wireddu, yn cynrychioli sylfaen 
ardderchog ar gyfer datblygu ymhellach system 
integredig, ddeniadol, hygyrch, a realistig yn Ne 
Cymru. Dylai Llywodraeth Cymru fod yn chwilio 
am gyfleoedd i adeiladu ar y sylfaen hwn a 

pharhau i integreiddio’r drafnidiaeth gyhoeddus 
a rhwydweithiau teithio llesol yn yr ardal, gan 
roi blaenoriaeth i fuddsoddi mewn seilwaith 
sy’n galluogi pobl i wneud dewisiadau teithio 
mwy cadarnhaol megis trafnidiaeth gyhoeddus 
a theithio llesol, gan gynorthwyo symudiad i 
ffwrdd oddi wrth ddefnyddio car.
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