
CYFLWR Y GENEDL TRAFNIDIAETH 011. UK Contractors Group/L.E.K Consulting (2012), Construction in the UK Economy, The Benefits of Investment, tud 10: Mae 
pob £1 a werir ar gynnyrch adeiladu yn cynhyrchu cyfanswm o £2.84 yn y gweithgaredd economaidd at ei gilydd (h.y. cynnydd 
mewn CMC). Yn rhyngwladol, gall yr amgylchedd economaidd a daearyddol ddangos mwy o enillion fyth, er enghraifft gweler 
Ernst & Young (2010), Economic Contribution of the Victoria Transport Plan; mae tud 51 yn dangos cymhareb cost a budd o 11.6.
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Mae ICE Wales Cymru yn credu bod Cymru’n dioddef oherwydd 
diffyg buddsoddiad yn ei seilwaith trafnidiaeth.
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Argymhellion CenedlAethol  
Mae ICE wedi llunio adroddiadau Cyflwr 
y Genedl bob blwyddyn ers 2000, gan roi 
ystyriaeth i’r arbenigedd ar draws ei aelodaeth 
a thu hwnt er mwyn ysgogi dadl ac amlygu’r 
gweithredoedd oedd eu hangen i wella 
seilwaith y DU.

Mae’r adroddiad Cyflwr y Genedl: Trafnidiaeth 
2013 Y DU gan ICE yn cyflwyno cyfres o 
argymhellion manwl – ar gyfer y tymor byr, 
canolig a hir. Tra bod pob un yn bwysig, credwn 
fod tri yn arbennig o hanfodol i’n llwyddiant:

1.  gweithredu Ar unwAith i wellA 
Cyflwr y ffyrdd, Cynllunio A 
Chyllid

2.  SiCrhAu bod StrAtegAethAu 
trAfnidiAeth CenedlAethol Clir 
yn bodoli Ar gyfer pob rhAn o’r 
du

3.  pArhAu AC eStyn dAtgAnoli 
i gyrff trAfnidiAeth hollol 
integredig  

Rydym yn rhoi’r pwyslais ar wneud y gorau o’r 
asedau presennol a chyflawni gymaint â phosibl 
gydag arian cyhoeddus. Ategir y prif argymhellion 
gan gyfres o bwyntiau ychwanegol sy’n gofyn 
am weithredu cyflym a set o newidiadau manwl 
yn unol â’r modd a’r testun. Mae’r adroddiad 
yn gorffen gyda chynnig ar gyfer creu’r capasiti 
i fynd i’r afael â’r prif newid cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a thechnolegol a 
ragwelir gan ICE ar hyd y 2020au.

Gellir lawrlwytho adroddiad y DU , gyda’r holl 
fanylion y tu ôl i’n hargymhellion ar www.ice.
org.uk/SoNTransport. Mae’r daflen friffio hon yn 
amlygu sut mae argymhellion ICE ar lefel y DU yn 
effeithio ar fusnes a chymunedau 
ar draws ein rhanbarth.

troSolwg 
n  Mae rhai o’r buddsoddiadau diweddar mewn 

gwaith cynnal a chadw ar seilwaith y priffyrdd 
wedi dangos rhywfaint o welliannau, ond ni fydd 
y rhan fwyaf o’r ffyrdd yng Nghymru yn cael eu 
harwynebu ond unwaith bob can mlynedd

n  Mae’r cysylltau’n gadarn, gyda chysylltiadau da 
rhwng y dwyrain a’r gorllewin yng ngogledd-
ddwyrain a de-ddwyrain Cymru, ond mae’r 
cysylltedd rhwng y gogledd a’r de ac i ganolbarth 
a gorllewin Cymru yn wael – ym mhob sector

n  Mae ICE Wales Cymru yn hybu ac yn cefnogi 
cludiant integredig gyda hygyrchedd da ar draws 
Cymru – gan gysylltu pob ffurf o drafnidiaeth 
gyda thrafnidiaeth gynaliadwy, iach, sy’n 
gyfeillgar i ddefnyddwyr

n  Ystyrir bod trafnidiaeth yn ysgogwr allweddol o 
ran polisïau Llywodraeth Cymru ar dwf a swyddi 
ac yn ffactor hanfodol yn economi Cymru. Mae’r 
daflen friffio hon yn darparu trosolwg o’r heriau 
a’r cyfleoedd ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru. 

ffyrdd 
Mae angen buddsoddiad sylweddol mewn 
cysylltiadau trafnidiaeth newydd a gwell ar y wlad. 
Dim ond nifer gyfyngedig o ffyrdd deuol sydd yng 
Nghymru a bydd gwelliannau i rwydwaith priffyrdd y 
wlad yn hwyluso cysylltedd ac yn ehangu’r cyfleoedd 
ar gyfer twf economaidd. Mae gwelliannau wedi’u 
gwneud, ac yn cael eu gwneud, i’r rhwydwaith 
strategol – bydd y gwelliannau hyn yn arwain at 
rwydwaith mwy diogel a dibynadwy ac mae angen 
parhau â’r rhain. Mae’n rhaid i’r gwelliannau 
gystadlu am gyllid ar draws yr holl sectorau eraill, 
ond mae cysylltiadau profedig a sefydlog yn bodoli 
rhwng y ddarpariaeth drafnidiaeth yng Nghymru a 
thwf economaidd. Mae buddsoddi mewn seilwaith yn 
cael effaith luosydd profedig.1 

Mae’n rhaid gwella’r M4 yn ardal Casnewydd - 
Caerdydd; mae’r tagfeydd amser brig yn destun 
pryder parhaus a byddant yn cyfyngu ar gyfleoedd 
buddsoddi economaidd. Mae Twnelau Brynglas yn 

fygythiad mawr; mae’r twnelau dau dwll, dwy lôn, 
tua’r dwyrain a’r gorllewin wedi dioddef o gyfres o 
broblemau difrifol (dau dân a nifer o wrthdrawiadau) 
gan gyfyngu ar gapasiti’r briffordd  strategol 
hanfodol hon. Mae’n rhaid sefydlu ymagwedd eglur 
mewn perthynas â’r heriau trafnidiaeth sylweddol o 
gwmpas rhwydwaith traffyrdd de-ddwyrain Cymru – 
sydd mor hanfodol i economi’r prif ardaloedd trefol 
yn ne Cymru.

I daro nodyn mwy optimistaidd, gellid mabwysiadu’r 
technegau llwyddiannus a ddefnyddir yn ne-ddwyrain 
Cymru o ran traffyrdd a reolir er mwyn gwella 
diogelwch ar brif rwydweithiau priffyrdd eraill.

AStudiAeth AChoS 
 

mbllllC, CASnewydd

Croesewir a chefnogir y fenter ddiweddar, 
Menter Benthyciadau Llywodraeth Lleol 
Cymru (MBLlLlC), i wella cyflwr y priffyrdd yng 
Nghymru. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru 
i gynorthwyo awdurdodau lleol i ariannu 
benthyca darbodus ar gyfer gwelliannau i 
seilwaith priffyrdd – ar gyfer Gwelliannau i 
Asedau Priffyrdd ac Ymarferoldeb Priffyrdd. 
Bydd y buddsoddi cyfalaf disgwyliedig yn £172 
miliwn yn ei grynswth yn ystod y cyfnod 3 
blynedd 2012-2015, gyda chyllid refeniw ar 
gael dros gyfnod o ddwy flynedd ar hugain. 
Mae hwn yn brosiect enghreifftiol sy’n 
dilyn y model a osodwyd gan Gyngor Dinas 
Casnewydd a bydd yn arwain i welliannau i 
gyflwr rhan helaeth o rwydwaith 
priffyrdd Cymru.



022. Mae’r ‘Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol’ (RTSG) newydd yn gynllun cyllido sengl £25 miliwn a fydd yn disodli’r 
Grant Gweithredwyr Gwasanaethau Bysiau (BSOG) a’r Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol (LTSG) a’r Menter Tocynnau 
Teithio Rhatach Trafnidiaeth Gymunedol (CTCFI).

rheilffyrdd  
Mae ICE Wales Cymru yn cefnogi trydanu rhwydwaith 
Rheilffyrdd Cymoedd de-ddwyrain Cymru a’r brif 
reilffordd Llundain-Caerdydd-Abertawe (a fydd 
yn lleihau’r amserau teithio rhwng de Cymru a 
Llundain), a’r cynlluniau ar gyfer trydanu’r rhan fwyaf 
o’r rhwydwaith erbyn 2024.

Wrth edrych tua’r dyfodol, byddai llinell gyflym 
arfaethedig i Gaerdydd yn sicrhau y byddai Cymru’n 
integreiddio’n llawn i’r rhwydwaith rheilffyrdd 
cyflym sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ar draws 
y DU – gan helpu i osod Cymru’n gadarn ar y map 
rhyngwladol o ran masnach a buddsoddi. Ond mewn 
cyfnod o gyllidebau cyfyngedig, mae’n rhaid i ni fod 
yn siŵr bod pob buddsoddiad yn cyfrif ac y byddai 
pob cynnig manwl am linellau cyflym yn cyflwyno 
buddion sylweddol sy’n ychwanegol at y cynlluniau 
buddsoddi mewn rheilffyrdd presennol. 

Mae gan Dwnnel Hafren heriau penodol oherwydd 
ei oedran ac mae angen mynd i’r afael â’r rhain. 
Nodwn y gellid cysylltu opsiynau amgen â ffurfiau 
cynaliadwy o ynni – er enghraifft morglawdd llanw 
gyda rheilffordd yn ei groesi.

Yng ngogledd Cymru mae’r gwelliannau’n parhau 
gyda thraciau dwbl yn Wrecsam a thrydanu i 
Gaergybi a bydd hyn, ynghyd ag adnewyddu’r 
signalau yn ardal Yr Amwythig, yn lleihau’r 
amserau teithio ac yn dod â buddion economaidd a 
chysylltedd.

Mae’r heriau deublyg, sef amserau teithio araf rhwng 
gogledd a de Cymru ar y cyd â hen gerbydau, yn 
anghymhellion i deithio ar y rheilffyrdd yng Nghymru. 
Nid yw buddsoddiad mewn seilwaith rheilffyrdd yn 
cael ei ddatganoli; fodd bynnag byddai ICE Wales 
Cymru yn cefnogi Llywodraeth Cymru pe baent yn 
archwilio cyfleoedd i ennill cyllid ychwanegol er 
mwyn mynd i’r afael â’r pryder penodol hwn.
  
bySiAu 
Mae’r diwydiant bysiau a’r awdurdodau lleol yng 
Nghymru yn wynebu heriau anodd oherwydd y 
toriadau arfaethedig i’r Grant Gwasanaethau 
Trafnidiaeth Rhanbarthol2 newydd. Dan y cynllun 
cyllido newydd, bydd gweithredwyr bysiau yn cael 
eu gwobrwyo am gyflawni targedau fel: cynnal 
rhwydwaith strategol o lwybrau bysiau craidd; 
cynnig prisiau fforddiadwy i’r holl grwpiau; gwella 
cynllunio amserlenni; cyflwyno cynlluniau tocynnu 
amlweithredwr sy’n symleiddio trefniadau tocynnu 
ac yn lleihau’r costau i deithwyr. Tra bod y targedau 
hyn yn dderbyniol yn eu hunain, mae’n destun pryder 
y gallai’r toriad mewn grant arwain at ostyngiad 
cyffredinol mewn gwasanaethau bysiau ledled Cymru 
– yn enwedig o ran ffurfiau mwy cymdeithasol ar 
wasanaeth fel cysylltiadau ar gyfer gwasanaethau 
seiliedig ar alw.

llun gan J Bewley/Sustrans

Mae’r sefyllfa bresennol i wasanaethau bysiau lleol, a 
arweinir gan y farchnad, wedi creu set ddatgymalol o 
wasanaethau ac nid yw hyn wedi rhoi gwasanaeth da 
i’r cyhoedd. Byddai’n well newid hyn am fframwaith 
masnachfreiniol tebyg i’r un yn Llundain. Bydd hyn 
yn sicrhau bod gwasanaethau bysiau a rheilffyrdd yn 
integreiddio’n llawn, ac yn hwyluso cyfnewid gyda 
cherdded, beicio a theithio mewn car.

AStudiAeth AChoS  
 

bwCAbwS
Sir gâr A Cheredigion

 

Mae’r Bwcabus yn wasanaeth trafnidiaeth 
gyhoeddus lleol arloesol a hyblyg sy’n ymateb 
i alw, ac a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, 
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Traveline 
Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Gâr 
a Phrifysgol De Cymru. Mae’r cynllun yn helpu 
pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig o Sir 
Gâr a Cheredigion i fynd i’r gwaith a chyrchu 
addysg, hyfforddiant a gwasanaethau iechyd. 
Mae’r gwasanaeth wedi ei addasu i anghenion 
y teithwyr trwy weithredu mewn ymateb i 
geisiadau am deithiau sy’n cael eu bwcio 
ymlaen llaw. Caiff manylion y daith a ddeisyfir 
eu logio gyda chanolfan alw ganolog, ac yn ei 
thro mae hon yn darparu manylion yr 
amserau codi, cyfnewid (os yw’n 
berthnasol) a chyrraedd.

 

trAfnidiAeth A defnydd tir 
Mae cynllunio defnydd tir yn chwarae rhan hanfodol 
mewn gwella hygyrchedd yn y dyfodol. Mae gan 
awdurdodau cynllunio ran i’w chwarae i sicrhau 
cydbwysedd o ran defnydd tir ar draws Cymru.

Gall datblygwyr wneud cyfraniad sylweddol i 
anghenion trafnidiaeth leol drwy gytundebau 
adran 106/Ardoll Seilwaith Cymunedol (CIL) ac 
mae’n rhaid i’r rhain gael eu rheoli’n dda er mwyn 
mwynhau’r buddion ar gyfer cymunedau presennol a 
rhai newydd. Gall bysiau am ddim gan adwerthwyr 
ddarparu gwasanaeth angenrheidiol i rai cymunedau, 
ond dylai’r rhain ategu gwasanaethau masnachol yn 
hytrach na chystadlu â nhw.
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llun gan Stephen K Jones

integreiddio 
Mae ICE Wales Cymru yn cefnogi tocynnu smart 
sy’n gweithredu ar draws Cymru gyfan ac ar draws 
pob modd. Mae angen ymagweddau arloesol er 
mwyn galluogi cyflwyniad cynnar. 

Efallai bod cyfleusterau parcio a theithio mewn 
trefi a dinasoedd ar draws Cymru yn gynigiad 
mwy realistig i gymudwyr nag i siopwyr, gan 
fod mynediad hawdd a rhad yn cael ei gynnig 
i’r rhain gan sectorau manwerthu canol dinas 
sy’n ymdrechu i oroesi. Mae gan gynllun parcio 
a theithio Caerdydd heriau gan nad yw’n 
gystadleuol o gymharu â gyrru i’r ddinas, nid oes 
mantais o ran cyflymder ac ni all gystadlu â’r 
nifer o feysydd parcio rhad yng nghanol y ddinas. 
Mae Abertawe wedi cael mwy o lwyddiant gyda 
mesurau ardderchog o ran blaenoriaeth i fysiau. 
Mae gan y ddwy ddinas ddarpariaeth drafnidiaeth 
integredig o Safon Fyd-eang o gwmpas prif 
ddigwyddiadau fel gemau rygbi rhyngwladol neu 
gyngherddau mawr. Dylid hefyd rhoi ystyriaeth i 
ddarpariaeth parcio a theithio ar y cyd â thrydanu’r 
llwybrau rheilffyrdd cymudwyr i Gaerdydd.

AStudiAeth AChoS  
 

goCymru, wAleS 

GoCymru yw’r cynllun cardiau smart 
teithio ITSO Cymru Gyfan a gefnogir 
gan Lywodraeth Cymru ac sy’n 
caniatáu i’r deiliad deithio ar fysiau 
gan ddefnyddio un cerdyn i dalu am eu 
teithio. Mae’r cerdyn yn cael ei dreialu 
yng Nghasnewydd a Wrecsam. Gobeithir 
y bydd y cerdyn smart yn cael ei estyn 
i gwmpasu teithio ar fysiau ar draws 
Cymru, ac yn cynnwys y rheilffyrdd pan 
ddyfernir y masnachfraint rheilffyrdd 
newydd yn 2018. 

Cerdded A beiCio 
Mae ICE Wales Cymru yn credu mai cerdded a 
beicio ddylai fod y dewis cyntaf ar gyfer teithiau 
byr ac i gyrraedd trafnidiaeth gyhoeddus. Byddai 
cynnydd yn y lefelau o gerdded a beicio yn helpu i 
ostwng allyriadau CO2 ac yn helpu i wella iechyd y 
genedl. Mae darparu gwybodaeth yn bwysig wrth 
gynllunio’r mathau hyn o deithiau, p’un ai caiff ei 
darparu drwy Dechnoleg Cyfathrebu Gwybodaeth 
neu hyd yn oed drwy gynllunio personol un ac 
un fel y Cynlluniau Teithio Personol sy’n cael eu 
datblygu gan Sustrans. Gellid hefyd defnyddio’r 
broses ddiwethaf hon i gasglu gwybodaeth am 
anghenion ac ymddygiad, a gellid ei chysylltu â’r 
Pecynnau Cartref newydd gan ddarparu cyfle i 
gyrraedd perchenogion tai newydd cyn i batrymau 
teithio gael eu sefydlu.

Awyr 
Mae ICE Wales Cymru yn cefnogi datblygiad Maes 
Awyr Caerdydd yn gryf, dylai chwarae rhan bwysig 
yn sector hedfan cyffredinol y DU. Mae prynu Maes 
Awyr Caerdydd gan Lywodraeth Cymru yn darparu 
cyfle i ddatblygu’r maes awyr sydd â gorgapasiti 
ar hyn o bryd. Mae angen cysylltiad da hefyd 
rhwng Cymru a phrif ganolbwynt yn y DU – mae 
ei chysylltiadau canolbwynt cyfredol gyda Schiphol 
(3 hediad bob dydd) a Charles de Gaulle (1 hediad 
bob dydd), ond dim un i Heathrow. 
 
CASgliAdAu
Mae gan y sector Trafnidiaeth yng Nghymru 
ran hanfodol i’w chwarae yn adferiad a thwf 
economaidd Cymru. Mae ICE Wales Cymru 
yn credu bod galw clir am weithredu i leihau 
tagfeydd, gostwng yr allyriadau CO2 a grëir gan 
drafnidiaeth a chynnig dewisiadau trafnidiaeth 
ystyrlon. Mae’n rhaid datblygu tocynnu a moddau 
trafnidiaeth integredig. Mae’n rhaid lleihau’r 
orddibyniaeth ar geir preifat ac oherwydd buddion 
amlwg cerdded a beicio, mae’n rhaid cefnogi’r 
moddau trafnidiaeth llwyr gynaliadwy hyn ar gyfer 
teithiau byr er mwyn gwella ansawdd bywyd yng 
Nghymru.
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CySwllt

ICE Wales Cymru 
Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru
Uned 2, Siambrau’r Bae
Stryd Gorllewin Bute
Bae Caerdydd
CF10 5BB

ff +44 (0)29 2063 0561
e    wales.cymru@ice.org.uk
 ice.org.uk/wales

Am ragor o wybodaeth am Gyflwr y Genedl 
Trafnidiaeth, cysylltwch â Materion 
Cyhoeddus ICE:

ff +44 (0)20 7665 2152
e  stateofthenation@ice.org.uk 
 ice.org.uk/stateofthenation

Elusen gofrestredig rhif 210252
Cofrestrwyd yr elusen yn Yr Alban rhif SC038629
Mae’r papur hwn wedi’i wneud o fwydion coed elfennaidd heb glorin o 
fforestydd cynaliadwy. 
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