Cyngor Sir Fynwy – Cynllun Trafnidiaeth Lleol

CYNGOR SIR FYNWY
CYNLLUN TRAFNIDIAETH
LLEOL

-1-

Cyngor Sir Fynwy – Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Enw'r Awdurdod Lleol

Cyngor Sir Fynwy

Cysylltiadau Arweiniol

Christian Schmidt, Swyddog Polisi a Chynllunio Trafnidiaeth

Ffôn Cyswllt

01633 644727 / 07471 479238

E-bost Cyswllt

christianschmidt@monmouthshire.gov.uk

CYNNWYS
Adran
Un

Cefndir a Chyflwyniad
1.1
Cefndir
1.2
Cwmpas y Cynllun
1.3
Cyd-destun Polisi – Cefnogi Blaenoriaethau Cenedlaethol
1.4
Cyd-destun Polisi – Prifddinas-ranbarth Caerdydd
1.5
Cyd-destun Polisi – Cynlluniau Lleol Perthnasol Eraill
1.6
Cyd-destun Polisi – Materion Eraill sy’n dod i’r Amlwg
Dau
Materion, Cyfleoedd ac Ymyriadau Eraill
2.1 Strategaeth Hirdymor
2.2 Materion, Cyfleoedd ac Ymyriadau Matrics
Tri
Rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2015-2020
Pedwar Cynlluniau pellach yn ymwneud â datblygu a dyheadau tymor
canolig a hirach hyd at 2030
Pump
Gwiriadau Statudol
Chwech Ymgynghori
Saith
Monitro a Gwerthuso

Tudalen
4
4
5
10
12
16
23
24
24
25
29
39
42
45
49

ATODIADAU
Atodiad A
Atodiad B
Atodiad C
Atodiad D
Atodiad E
Atodiad F
Atodiad G
Atodiad H
Atodiad I
Atodiad J

Geirfa’r termau a ddefnyddir yn y Cynllun Trafnidiaeth Lleol
Cyswllt rhwng y Cynllun Trafnidiaeth Lleol a Blaenoriaethau Cenedlaethol
Crynodeb Gweithredol o’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol
Cynlluniau Rhanbarthol / Lleol Perthnasol
Themâu Cyffredin Llywodraeth Cymru
Her Cydraddoldeb
Adroddiad Ymgynghori - i’w gyhoeddi’n ddiweddarach
Canllaw Arferion Gorau Allbwn a Deilliant
Llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a Rhanbarthol Sir Fynwy
Map Ffyrdd a Rheilffyrdd Sir Fynwy

Ffigyrau a thablau
Ffigwr 1.1
Ffigwr 1.2
Ffigwr 1.3
Ffigwr 1.4

Sir Fynwy
Rhwydwaith priffyrdd a rheilffyrdd Sir Fynwy
Map Gwasanaethau Bws
Llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a Rhanbarthol Sir Fynwy
-2-

Cyngor Sir Fynwy – Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Ffigwr 1.5
Ffigwr 1.6
Ffigwr 1.7
Tabl 1.1
Tabl 1.2
Tabl 1.3
Tabl 2.1
Tabl 3.1
Tabl 3.1
Tabl 3.2
Tabl 3.3
Tabl 4.1
Tabl 4.2
Tabl 7.1

Y Fframwaith Cynllunio Trafnidiaeth
Cysylltiadau Trafnidiaeth i’r Rhaglen ar gyfer Ardaloedd Blaenoriaeth y
Llywodraeth
Ymyriadau Blaenoriaeth Metro
Aneddiadau allweddol
Cymudo yn Sir Fynwy 2012
Y defnydd o orsafoedd Sir Fynwy 2012/13
Matrics o Faterion, Cyfleoedd ac Ymyriadau
Rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol Sir Fynwy 2015-2020 a dyheadau
tymor-hirach
Rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol Sir Fynwy 2015-2020 – rhaglen
flaenoriaeth – prosiectau cysylltiedig â’r Metro
Rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol Sir Fynwy 2015-2020 – rhaglen
flaenoriaeth – prosiectau heb gysylltiad â’r Metro
Rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol Sir Fynwy 2015-2020 – rhagor o
brosiectau parhaus
Rhagor o gynlluniau yn deillio o ddatblygu
Dyheadau tymor hirach
Cynllun Monitro a Gwerthuso’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol

-3-

Cyngor Sir Fynwy – Cynllun Trafnidiaeth Lleol

ADRAN UN – CEFNDIR A CHYFLWYNIAD
Mae Adran un yn gosod cyd-destun ar gyfer Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cyngor Sir Fynwy.
Mae’n amlinellu:

Y cefndir i’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Crynodeb o nodweddion allweddol yr ardal sy’n rhan o’r cynllun

Y blaenoriaethau cenedlaethol allweddol a sut y mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn
cefnogi’r rhain

Rôl Prifddinas-ranbarth Caerdydd a’r cynigion Metro sy’n dod i’r amlwg o ran hybu’r
economi ranbarthol

Sut mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn adeiladu ar Gynllun Trafnidiaeth
Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru

Crynodeb o ddogfennau lleol allweddol sy’n dylanwadu ar y Cynllun Trafnidiaeth
Lleol

Tueddiadau sy’n dod i’r amlwg a allai effeithio ar anghenion a chyfleoedd
trafnidiaeth yn y dyfodol
1.1 Cefndir
1.1.1 Mae Deddf Trafnidiaeth 2000, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Trafnidiaeth (Cymru)
2006 yn ei gwneud hi’n ofynnol i Gyngor Sir Fynwy gynhyrchu Cynllun Trafnidiaeth
Lleol bob pum mlynedd a pharhau i’w adolygu.
1.1.2 Mae Sir Fynwy yn rhan o Brifddinas-ranbarth Caerdydd, a rhwng 2003 a 2014 bu’n
gweithio trwy gydbwyllgor Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWTA).
Roedd Sewta yn gyfrifol am baratoi strategaethau rhanbarthol yn cynnwys polisïau,
cynigion a rhaglenni1 trafnidiaeth. Trwy weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid
aeth ati i baratoi Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer y cyfnod 2010-2015.
Roedd y cynllun hwn yn cyflwyno gweledigaeth, amcanion a pholisïau,
gweithredoedd/ymyriadau hirdymor a chynllun pum mlynedd o gynlluniau cyfalaf.
Mae Sewta bellach wedi rhoi’r gorau i weithredu.
1.1.3 Ers Ionawr 2011 mae cynigion Metro Prifddinas Caerdydd wedi cael eu datblygu.
Cafodd y syniad ei gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn Rhagfyr
2011, a sefydlwyd Gweithlu Trafnidiaeth Integredig De Ddwyrain Cymru gan
Lywodraeth Cymru yn 2012. Yng ngwanwyn 2014 sefydlodd Llywodraeth Cymru
grŵp gorchwyl a gorffen Bwrdd Rhanbarth-brifddinas Caerdydd, sydd wedi dynodi
gwell cysylltiadau trafnidiaeth fel amod allweddol i sicrhau canlyniadau economaidd
a chymdeithasol ehangach i dde ddwyrain Cymru.
1.1.4 Mae angen i Gyngor Sir Fynwy baratoi Cynllun Trafnidiaeth Lleol i’w gyflwyno i
Lywodraeth Cymru erbyn diwedd Ionawr 2015. Yn ôl cyfarwyddyd y canllaw,
diweddariad fydd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol o gynlluniau a blaenoriaethau a
ddynodwyd yn y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol mabwysiedig, ac yn y cynlluniau
penodol a gynigir ar gyfer eu gweithredu rhwng 2015 a 2020 ac sydd o fewn cylch
gwaith y Cyngor.
1.1.5 Amcan y Cynllun Trafnidiaeth Lleol yw hwyluso a chefnogi datblygu system

1

Gweler www.sewta.gov.uk/about-us
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drafnidiaeth fodern, hygyrch, integredig a chynaliadwy ar gyfer De Ddwyrain
Cymru, sy’n cynyddu cyfleoedd, yn hyrwyddo ffyniant i bawb ac yn diogelu’r
amgylchedd, lle mae cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a chludiant nwyddau
cynaliadwy yn rhoi gwir ddewisiadau teithio amgen.2
1.2 Cwmpas y cynllun
Ffigur 1.1 – Sir Fynwy
Gweler atodiad J
1.2.1 Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn cwmpasu ardal Cyngor Sir Fynwy (gan gynnwys
y rhannau sydd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog). Mae’r sir yn
gorwedd ar ymyl dwyreiniol Prifddinas-ranbarth Caerdydd, ac yn ffinio â Chyngor
Sir Powys a Chyngor Swydd Henffordd i’r gogledd a Chyngor Swydd Gaerloyw i’r
gogledd ddwyrain. Mae cysylltiad cryf hefyd gydag ardal Bryste Fwyaf trwy bontydd
a thwnnel Hafren.
1.2.2 Sir Fynwy yw’r sir fwyaf gwledig yn ne ddwyrain Cymru, gyda phoblogaeth o
91,300 o bobl a chyfanswm arwynebedd tir o 850 km2. Gyda dwysedd poblogaeth o
107 o bobl i’r km2 hi yw’r 15fed fwyaf o ran poblogaeth o siroedd Cymru. Mae tua
40,000 yn byw yn yr ardal boblog yn y de o amgylch Cas-gwent, Cil-y-coed a
Magwyr a Gwndy a Brynbuga yn ardaloedd Gwy Isaf a Glannau Hafren. Yn
gyffredinol mae mwy na 60% o’r boblogaeth yn byw yn y chwe phrif ganolbwynt sef
y Fenni, Casgwemt, Cil-y-coed, Trefynwy, Magwyr a Gwndy a Brynbuga. Mae’r
rhain i gyd ar ymylon deheuol, gorllewinol a dwyreiniol y sir; tenau iawn yw
poblogaeth y canol a’r gogledd.
Tabl 1.1 – Aneddiadau allweddol
Anheddiad
Poblogaeth
Y Fenni (gan gynnwys Llan-ffwyst)
15,800
Cas-gwent
12,400
Trefynwy
10,500
Cil-y-coed
9,600
Magwyr & Gwndy
6,100
Brynbuga
2,800
Ffynhonnell: ystadegau Llywodraeth Cymru / Cyfrifiad 2011
1.2.3 Mae gan Gilwern hefyd boblogaeth sy’n fwy na 2000.
1.2.4 Yn y Fenni y mae Ysbyty Nevill Hall, safle Damweiniau ac Argyfwng bwysig. Mae
yna hefyd ysbytai cymunedol yn Nhrefynwy (Cyfleuster Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Dyffryn Mynwy) a Chas-gwent (Ysbyty Cymunedol Cas-gwent).
Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd yw’r prif ysbyty aciwt ar gyfer rhannau
helaeth o dde Sir Fynwy

2

Gweler hefyd adran 2.1
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1.2.5 Mae gan Goleg Gwent, coleg addysg bellach mwyaf Cymru, gampws ym
Mrynbuga a rhai eraill mewn gwahanol safleoedd yn ardaloedd awdurdodau
lleol cyfagos.
Trafnidiaeth yn Sir Fynwy
1.2.6 Fel sir wledig, mae mynediad i gyflogaeth, addysg a gwasanaethau yn fater o
bwys. Mae dadansoddiad gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011 yn
awgrymu fod mynediad i wasanaethau yn y cymunedau gwledig mwyaf
anghysbell yn wael. O’r 58 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn Sir Fynwy,
mae 22.4% yn y 10% gyda mwyaf o amddifadedd yng Nghymru o ran
mynediad i wasanaethau.
1.2.7 Mae trafnidiaeth yn dibynnu’n helaeth ar gar y teulu. Mae 84.8% o gartrefi yn
berchen car yn Sir Fynwy o’i gymharu â 77.1% yng Nghymru, ac mae 8.7% o
gartrefi yn berchen ar 3 neu fwy o geir.
1.2.8 O ran cymudo, mae mwy na 40% o breswylwyr yn cymudo i’w gwaith y tu
allan i’r sir, o’i gymharu â llai na 30% ledled Cymru. Y gyrchfan bwywicaf yw
Casnewydd. Oherwydd bod y sir mor agos at y ffin â Lloegr mae llif sylweddol
hefyd i Fryste a Swydd Gaerloyw.
Tabl 1.2 – Cymudo yn Sir Fynwy 2012
Cyfanswm poblogaeth gweithio Sir Fynwy
- o’r rhain sy’n gweithio o fewn Sir Fynwy
- o’r rhain sy’n cymudo allan o Sir Fynwy (all-lif)3
Cyfanswm sy’n gweithio yn Sir Fynwy4
- o’r rhain sy’n byw yn Sir Fynwy
- o’r rhain sy’n cymudo i Sir Fynwy (mewnlif)
All-lifoedd allweddol

Mewnlifoedd allweddol

41,300
24,200 (59%)
17,100 (41%)
41,600
24,200 (58%)
17,400 (42%)
Casnewydd 4,400
Torfaen 2,100
Arall, Cymru 3,100
Bryste 2,900
Arall, Lloegr 4,600
Casnewydd 3,000
Torfaen 3,000
Blaenau Gwent 2,700
Arall 8,800

Ffynhonnell: ystadegau Llywodraeth Cymru /cyfrifiad
Priffyrdd
1.2.9

Yr unig draffyrdd yn yr ardal yw’r M4 o Gaerdydd tuag at Ail Groesfan Hafren a
changen o’r M48 i Gasgwent a Chroesfan Hafren. Mae problemau rheolaidd gyda
thagfeydd ar yr M4 ger Casnewydd ac mae hyn yn effeithiio ar y cysylltedd rhwng
Sir Fynwy a Chaerdydd.

3

Trwy bob modd

4

Poblogaeth waith breswyl yn gweithio yn Sir Fynwy a mewn-gymudwyr yn byw oddi allan ac yn gweithio yn Sir Fynwy.
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1.2.10 Mae’r cefnffyrdd canlynol yn mynd trwy Sir Fynwy:






A40, sy’n cysylltu’r M50 trwy Drefynwy a’r Fenni gydag Aberhonddu a
gorllewin Cymru
A465, sy’n cysylltu Blaenau’r Cymoedd gyda’r Fenni ac ymlaen tua
Henffordd
A449, sy’n cysylltu Casnewydd gyda’r A40 tua Threfynwy a’r M50
A4042, sy’n cysylltu Casnewydd gyda’r Fenni
A48/A466, o’r M48 trwy Gasgwent i’r ffin â Lloegr

1.2.11 Y traffyrdd a’r cefnffyrdd gyda’i gilydd sy’n ffurfio rhwydwaith ffyrdd strategol Sir
Fynwy. Maen nhw’n chwarae rhan bwysig wrth gysylltu aneddiadau allweddol Sir
Fynwy gyda’i gilydd a gyda chyrchfannau allweddol eraill o fewn Rhanbarthbrifddinas Caerdydd a siroedd cyfagos.
1.2.12 Ar lefel is mae ffyrdd sirol strategol sy’n darparu cysylltiadau rhwng aneddiadau a
chanolfannau allweddol nad yw’r rhwydwaith cefnffyrdd yn darparu ar eu cyfer.









A48 o Gas-gwent i Gyffordd 24 yr M4, y Coldra a Chasnewydd;
A466 o Gas-gwent trwy Drefynwy tua Henffordd;
A472 sy’n cysylltu’r A449 ger Brynbuga gyda’r A4042 ger Pontypŵl;
A4077 o Gilwern i’r ffin â Phowys;
A4136 o Drefynwy i’r ffin â Swydd Gaerloyw;
A4143 o Lan-ffwyst i Heol Aberhonddu yn y Fenni;
A4810 (Ffordd Gwaith Dur Llanwern gynt), sy’n cysylltu Cyffordd 23a yr M4
ym Magwyr gyda’r A48 yng Nghasnewydd;
B4245 o’r A48 tua Magwyr

Ffigwr 1.2 – Rhwydwaith priffyrdd a rheilffyrdd Sir Fynwy
Gweler atodiad J
Rheilffordd
1.2.13 Mae Sir Fynwy yn cael ei gwasanaethu gan dair llinell reilffordd. Yn y de mae Prif
Linell Orllewinol de Cymru (SWML), sy’n cysylltu de Cymru gyda Bryste a
Llundain. Yr unig orsaf yn Sir Fynwy yw Cyffordd Twnnel Hafren, sy’n cael ei
gwasanaethu gan drenau tua Bryste a de orllewin Lloegr. Mae’n gweithredu fel
gorsaf barcffordd i ardal eang. Ar y cyfan mae gwasanaeth bob awr, gyda rhai
trenau ychwanegol ar adegau prysur. Yn yr oriau brig fodd bynnag mae llawer o’r
trenau yn orlawn, yn enwedig i gyfeiriad Bryste. Disgwylir y bydd llinell y Great
Western yn cael ei thrydaneiddio tua 2017 (gan gynnwys gwasanaethau
Caerdydd - Bryste).
1.2.14 Mae’r llinell i Gaerloyw yn gadael y SWML i’r dwyrain o Gyffordd Twnnel Hafren,
gyda gorsafoedd yng Nghil-y-coed a Chas-gwent. Mae gwasanaethau lleol hyd at
bob awr, a rhai gwasanaethau cyflym hefyd yn gwasanaethu Cas-gwent. Mae
Llinell y Gororau, sy’n cysylltu de Cymru gyda gogledd Cymru a Manceinion, yn
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mynd drwy orllewin a gogledd y sir gyda gorsaf yn y Fenni, sy’n gweithredu fel
canolbwynt ar gyfer cefnwlad sylweddol, gydag un neu ddau drên bob awr.
1.2.15 Mae gwasanaethau trên o orsafoedd Sir Fynwy i Gaerdydd yn sylweddol ddrutach
na gwasanaethau o’r un pellter ar linellau craidd y Cymoedd. Er enghraifft, mae
tocyn dwyffordd dyddiol o Lyn Ebwy neu Faesteg i Gaerdydd (y naill yn 28¾ a’r
llall yn 28½ milltir) yw £7.80 (Ionawr. 2015), tra bod y pris yn £9.40 o Gyffordd
Twnnel Hafren (21¾ milltir), £12.40 o Gas-gwent (29¼ milltir) a £13.90 o’r Fenni
(31¼ milltir). I rai sy’n cymudo i’w gwaith mae’r gwahaniaeth hyd yn oed yn fwy mae tocynnau tymor blynyddol yn £1076 o Lyn Ebwy neu Faesteg, £1664 o
Gyffordd Twnnel Hafren, £2228 o Gas-gwent a £2316 ‘r Fenni
1.2.16 Mae’r cynnydd yn nifer y teithwyr yng ngorsafoedd Sir Fynwy wedi bod yn
sylweddol. Yn ystod deng mlynedd masnachfraint Trenau Arriva Cymru roedd y
twf yn y Fenni yn 43%, Cil-y-coed 88%, Cyffordd Twnnel Hafren 92% a Chasgwent 136%. Amcangyfrifir fod y cynnydd yn y niferoedd sy’n cyfnewid trenau yng
Nghyffordd Twnnel Hafren yn fwy na 300%
Tabl 1.3 – y defnydd o orsafoedd Sir Fynwy 2012/13

Gorsaf
Y Fenni
Cas-gwent
Cyffordd Twnnel Hafren
Cil-y-coed
Ffynhonnell: ORR

Cyfanswm yn mynd i
mewn ac allan
380,000
210,000
210,000
90,000

Cyfanswm cyfnewid
d/g
d/g
30,000
d/g

Bysiau
1.2.17 Bysiau yn aml yw’r prif fodd cludiant cyhoeddus yn Sir Fynwy. Mae gwasanaethau
bob awr (neu’n amlach) ar hyd y coridor Casnewydd - Cil-y-coed - Cas-gwent ac
o’r Fenni tua Pontypŵl a Blaenau’r Cymoedd, yn cael eu gweithredu’n bennaf yn
fasnachol gan Stagecoach a Newport Bus. Mae gwasanaethau cefnffyrdd eraill
sy’n cysylltu’r Fenni, Casnewydd a Chas-gwent gyda Brynbuga a Threfynwy yn
ogystal â gwasanaethau lleol yn Nhrefynwy, Cas-gwent a’r Fenni yn cael eu
contractio gan Gyngor Sir Fynwy. .
1.2.18 Mae Cyngor Sir Fynwy hefyd yn gweithredu’r bysiau cymunedol lleol Llwybrau
Gwyrdd, gwasanaethau hyblyg sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r rhain yn
gwasanaethu’r prif drefi i gyd ac ardaloedd gwledig. Maen nhw ar gael i holl
drigolion Sir Fynwy, yn enwedig rhai’n byw mewn ardaloedd sydd heb
wasanaethau rheolaidd eraill neu rai sy’n anabl i ddefnyddio gwasanaethau bws
arferol.
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Ffigwr 1.3 – Map Gwasanaethau Bysiau

Teithio Llesol
1.2.19 Mae gan Sir Fynwy y fantais o fod â nifer o lwybrau cerdded a beicio a
ddatblygwyd fel rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, rhaglen Connect 2 a
llwybrau cyswllt rhanbarthol.
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Ffigwr 1.4 –Llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a Rhanbarthol Sir Fynwy
Gweler atodiad I
1.3 Cyd-destun Polisi – Cefnogi Blaenoriaethau Cenedlaethol
1.3.1 Bwriedir i’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol fod yn rhan o fframwaith cynllunio trafnidiaeth
Llywodraeth Cymru.
Ffigwr 1.5 – y Fframwaith Cynllunio Trafnidiaeth
Y RHAGLEN
LYWODRAETHU

STRATEGAETH
TRAFNIDIAETH
CYMRU

CYNLLUN
TRAFNIDIAETH
CENEDLAETHOL

STRATEGAETHAU
A CHYNLLUNIAU
ERAILL

CYNLLUNIAU
TRAFNIDIAETH
CENEDLAETHOL

Strategaeth Trafnidiaeth Cymru
1.3.2

Mae Strategaeth Trafnidiaeth Cymru yn amlinellu prif amcanion Llywodraeth
Cymru ar gyfer gwella trafnidiaeth. Mae’n disgrifio sut mae trafnidiaeth yn ffitio i
mewn gyda chanlyniadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ehangach
y llywodraeth, dangosyddion y gellir mesur cynnydd yn eu herbyn, blaenoriaethau
strategol yn ffocws i waith a gweithredoedd allweddol ar gyfer cyflenwi
blaenoriaethau strategol.

1.3.3

Mae Strategaeth Trafnidiaeth Cymru yn dynodi pum blaenoriaeth gyffredinol:






Lleihau allyriadau tŷ gwydr ac effeithiau amgylcheddol eraill;
Integreiddio trafnidiaeth lleol;
Gwella mynediad rhwng aneddiadau a safleoedd allweddol;
Gwella cysylltedd rhyngwladol;
Cynyddu diogelwch

Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol
1.3.4

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol yn dangos sut mae Llywodraeth Cymru
yn gweithredu Strategaeth Trafnidiaeth Cymru ac yn hyrwyddo canlyniadau’r
Rhaglen Lywodraethu. Cyhoeddwyd drafft Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol
2015 yn Rhagfyr 2014 ar gyfer ymgynghori. Mae’r cynllun yn dynodi ymyriadau
cenedlaethol a rhanbarthol ac yn cydnabod rôl awdurdodau lleol o ran dynodi
- 10 -
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blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth yn lleol a chefnogi amcanion
Strategaeth Trafnidiaeth Cymru ac yn unol â’r canllaw a ddarparwyd gan
Lywodraeth Cymru trwy ei Chynlluniau Trafnidiaeth Cenedlaethol.
Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
1.3.10 Cafodd cerdded a seiclo gefnogaeth yn ddiweddar pan basiodd Cynulliad
Cenedlaethol Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru), a gafodd Gydsyniad
Brenhinol yn Nhachwedd 2013.
1.3.11 Mae’r Ddeddf yn gosod nifer o ddyletswyddau ar awdurdodau lleol i wella
adnoddau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes yn barhaus ar gyfer cerddwyr a
seiclwyr ac i baratoi mapiau yn dangos y llwybrau presennol a rhai sydd yn bosibl
i’r dyfodol at eu deunydd. Mae’r Ddeddf hefyd yn mynnu fod anghenion cerddwyr
a seiclwyr yn cael eu hystyried yn ystod gwaith cynllunio a dylunio cynlluniau
ffyrdd newydd. Dylai’r rhwydwaith teithio llesol gael ei gynllunio neu ei wella i
fodloni safonau arferion gorau. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi
canllawiau:




Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 – Canllaw Dylunio;
Canllaw Dylunio ar gyfer Cyflenwi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013;
Y Cynllun Gweithredu Teithio Llesol

1.3.12 Mae gweinidogion Cymru wedi dynodi’r ardaloedd adeiledig sydd â mwy na 2,000
o bobl5 lle bydd y Ddeddf Teithio Llesol yn weithredol. Yn Sir Fynwy fe enwodd y
ddogfen ymgynghorol yr ardaloedd aneddiadau canlynol: 136 Gwndy, 137 Cil-ycoed, 138 Cas-gwent, 139 Brynbuga, 140 Trefynwy, 141 Y Fenni ac 142 Gilwern.
Bydd y Ddeddf yn weithredol yn y rhain ac yn unrhyw aneddiadau eraill fydd yn
cael eu dynodi trwy’r broses ymgynghori a’u cadarnhau gan weinidogion yn y
Cyfarwyddyd terfynol
Canllaw Dewisiadau Doethach i Gymru
1.3.13 Y Canllaw Dewisiadau Doethach i Gymru yw’r canllaw cenedlaethol sy’n darparu
gwybodaeth ar gynlluniau a dulliau y gellir eu defnyddio i ddylanwadu ar
ymddygiad a lleihau effeithiau negyddol y gall teithio ei gael ar dagfeydd, yr
amgylchedd ac iechyd. Mae’r canllaw’n cael ei anelu at awdurdodau lleol a’u
partneriaid ledled Cymru a dylai ategu polisïau Llywodraeth Cymru.
Meysydd Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru
1.3.14 Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol hefyd yn mynd i’r afael ag ardaloedd blaenoriaeth
Llywodraeth Cymru ac yn arbennig:




5

Cefnogi twf economaidd a diogelu swyddi ledled Cymru, ond gyda sylw
arbennig ar Ddinas-ranbarthau, Ardaloedd Menter ac ardaloedd twf lleol.
Lleihau anweithgarwch economaidd trwy ddarparu hygyrchedd diogel a
fforddiadwy i safleoedd cyflogaeth ledled Cymru.
Manteisio i’r eithaf ar y cyfraniad y gall gwasanaethau cludiant effeithiol a

Seiliedig ar gyfrifiad 2001
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fforddiadwy ei wneud wrth fynd i’r afael â thlodi a thargedu buddsoddiad i hybu
gwelliannau mewn hygyrchedd ar gyfer y cymunedau mwyaf difreintiedig.
Hyrwyddo teithio diogelach, iachach a mwy cynaliadwy

Ffigur 1.6: Cysylltiadau Trafnidiaeth ar gyfer Ardaloedd Blaenoriaeth y Rhaglen
Lywodraethu

1.3.15 I gael mwy o wybodaeth am sut mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn hybu
blaenoriaethau cenedlaethol gweler Atodiad B.
1.4 Cyd-destun Polisi – Cysylltedd rhanbarthol
Trafnidiaeth yn Rhanbarth-brifddinas Caerdydd
1.4.1

Mae’r Rhanbarth-brifddinas yn cynnwys poblogaeth o fwy nag 1.4 miliwn ac yn
ymestyn y tu hwnt i ffin weinyddol Caerdydd gan gynnwys yn awdurdodau unedol
canlynol - Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful,
Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy a Thorfaen.

1.4.2

Mae’r Rhanbarth-brifddinas wedi ymrwymo i ddyfodol carbon isel, sydd â
rhwydwaith trafnidiaeth a diwylliant symudedd sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at
economi ffyniannus ac iechyd a lles ei ddinasyddion, a lle mae teithio cynaliadwy
yn ddewis bwriadol. I gyflawni hyn, mae’r Rhanbarth-brifddinas angen polisïau a
mesurau i fynd i’r afael â’r heriau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd
presennol. Yn benodol, amcangyfrifir y bydd 24% o gynnydd ym mhoblogaeth
Caerdydd yn y 25 mlynedd nesaf yn achosi cynnydd net o 32% yn lefelau traffig a
chynnydd o 20% yn nifer y trigolion fydd yn cymudo i’w gwaith. Gellir cyferbynnu
hyn ag anghyfartaleddau o ran incwm, iechyd a gweithgarwch economaidd sy’n
bodoli yn rhannau gogleddol y Rhanbarth-brifddinas.
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1.4.3

Mae degau o filoedd o siwrneiau yn cychwyn a gorffen yn y Rhanbarth-brifddinas
bob dydd, sy’n golygu fod bodloni’r llu o ofynion trafnidiaeth sy’n cystadlu â’i gilydd
yn her enfawr ac amrywiol. Er mai canol Caerdydd yw’r lleoliad unigol mwyaf dwys
ar gyfer y teithiau hyn, mae’n cael ei gydnabod fod nifer fawr o symudiadau hefyd
yn digwydd ar draws y Rhanbarth-brifddinas, ar gyfer ystod eang o ddibenion.

1.4.4

Bydd angen felly i’r Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol ar gyfer y rhanbarth gydnabod y
ddaearyddiaeth economaidd a chymdeithasol amrywiol, a’r marchnadoedd llafur a
thai gorgyffyrddol sy’n bodoli. Mae’r Cynlluniau hyn angen dulliau
cydweithrediadol wrth ddatblygu gofynion trafnidiaeth y Rhanbarth-brifddinas i’r
dyfodol, i helpu i roi gwell symudedd i drigolion ac ymwelwyr a mwy o hygyrchedd
i swyddi a gwasanaethau, gan ddatgloi’r potensial ar gyfer twf economaidd
cynaliadwy.

1.4.5

Ar draws y Rhanbarth-brifddinas mae rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon ac
effeithiol yn hanfodol i lwyddiant Ardaloedd Blaenoriaeth Rhaglen Lywodraethu
Llywodraeth Cymru, fel buddsoddi wedi’i dargedu, cefnogi twf economaidd, lleihau
anweithgarwch economaidd, trechu tlodi, a hybu teithio diogelach, iachach a mwy
cynaliadwy. Gellir gwneud hyn trwy:
 Ddarparu capasiti trafnidiaeth newydd i fodloni’r galw yn y dyfodol
 Gwella hygyrchedd a chysylltedd, a lleihau amseroedd teithio rhwng
aneddiadau allweddol yn Ne Ddwyrain Cymru
 Gwella’r hygyrchedd i ystod ehangach o gyfleoedd gwaith trwy ehangu
cwmpas trafnidiaeth cyhoeddus, yn enwedig ar gyfer teithio rhwng cymoedd
 Chwyddo dalgylch y farchnad lafur effeithiol ar gyfer busnesau, gan alluogi
cwmnïau lleol i recriwtio o sylfaen sgiliau ehangach
 Cefnogi twf clystyrau busnes yn y canolfannau trefol mwyaf (er enghraifft, o
amgylch yr Ardaloedd Menter dynodedig) gan helpu i symbylu cystadleuaeth
ac arloesedd.
 Sicrhau na fydd cynnydd yn y galw am deithio yn gosod costau ar fusnesau
trwy gynyddu tagfeydd a gorlenwi
 Gwella cyfleusterau sy’n cefnogi’r meysydd awyr, porthladdoedd a
chanolfannau cludo nwyddau allweddol

1.4.6

Gwireddu gweledigaeth Metro Llywodraeth Cymru ar gyfer y Rhanbarth-brifddinas
trwy greu rhwydwaith tramwy amlfodd cyflym yn integreiddio pob modd cludiant
gan gynnig un tocyn ‘troi i fyny a mynd’, sy’n hanfodol er mwyn cyflenwi’r
amcanion trafnidiaeth hyn.

1.4.7

Mae pob awdurdod lleol yn y Rhanbarth-brifddinas yn ymrwymo i gyflenwi’r
weledigaeth hon ac i gefnogi ac ymgysylltu’n llawn gyda Llywodraeth Cymru a
Bwrdd Rhanbarthol Rhanbarth-brifddinas Caerdydd yn y fenter hon.
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru 2010

1.4.8

Mae Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru wedi bod yn ddogfen
allweddol yn natblygiad y Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn. Cyhoeddwyd Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru yn Ionawr 2010. Fe’i datblygwyd
mewn cydweithrediad â deg cyngor cyfansoddol Sewta ac fe ddarparodd
strategaeth hirdymor ar gyfer trafnidiaeth yn Ne Ddwyrain Cymru hyd at 2025 yn
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ogystal â rhaglen weithredu am y pum mlynedd. Mae crynodeb gweithredol i’w
weld yn atodiad C.
1.4.9

Yn y pum mlynedd er pan gyhoeddwyd y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, mae
nifer o brosiectau trafnidiaeth yn ardal Cymoedd De Cymru wedi eu cyflenwi’n
llwyddiannus yn unol â lefelau’r cyllid sydd ar gael. Fodd bynnag, mae llawer mwy
i’w wneud i barhau i fynd i’r afael â’r materion trafnidiaeth allweddol ac i weithio
tuag at yr amcanion a nodir yn y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol. Mae
gweledigaeth ac amcanion y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn dal yn ddilys, a
byddant yn hwyluso canlyniadau economaidd a chymdeithasol ar gyfer de
ddwyrain Cymru bydd y rhain yn dod yn strategaeth hirdymor y Cynllun
Trafnidiaeth Lleol fel sy’n cael ei nodi yn adran 2.

1.4.10 Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Sewta wedi datblygu mwy ar nifer o’i
gynigion, gan gynnwys diweddaru ei strategaeth rheilffyrdd rhanbarthol,
strategaeth rhwydwaith rhanbarthol bysiau a thrafnidiaeth cymunedol, strategaeth
buddsoddi isadeiledd a choridor rhanbarthol, astudiaeth ar wneud gwell defnydd o
briffyrdd, a llawer mwy. Yr adroddiadau hyn yw’r cefndir i lawer o’r cynlluniau a
gynigir yn y Cynllun Trafnidiaeth Lleol; ac mae rhestr lawn i’w gweld yn atodiad D.
Bwrdd Rhanbarth-brifddinas Caerdydd
1.4.11 Grŵp gorchwyl a gorffen yw Bwrdd Rhanbarth-brifddinas Caerdydd, sy’n cynnwys
rhanddeiliaid cyhoeddus a phreifat a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’n
gyfrifol am lunio blaenoriaethau cynllunio strategol, twf economaidd a thrafnidiaeth
ledled De Ddwyrain Cymru, ac felly bydd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn yn cael
ei anfon at y Bwrdd Rhanbarth-brifddinas am eu sylwadau, a’r Bwrdd yn rhoi
adborth i Sir Fynwy ar yr agweddau blaenoriaethau rhanbarthol.
Metro Rhanbarth-brifddinas Caerdydd
1.4.12 Cynllun yw Metro Rhanbarth-brifddinas Caerdydd ar gyfer uwchraddio a
thrawsnewid sylweddol i’r rhwydwaith trafnidiaeth cyhoeddus rhanbarthol. Fe’i
datblygwyd yn gyntaf gan y Sefydliad Materion Cymreig ar sail cynigion cynlluniau
trydaneiddio’r rheilffyrdd a gwaith Sewta a chafodd ei fabwysiadu maes o law gan
Gynulliad Cymru.
1.4.13 Yn Hydref 2013, cyflwynodd Astudiaeth 1 Effaith y Metro weledigaeth ar gyfer
dinas ranbarth ddeinamig, gysylltiedig a thrigiadwy. Trwy gyflenwi Rhaglen Metro
unwaith mewn cenhedlaeth, nododd yr astudiaeth y gallai Rhanbarth-brifddinas
Caerdydd sicrhau manteision economaidd sylweddol a darparu sylfaen ar gyfer
mwy o gydraddoldeb cymdeithasol a datblygu economaidd cynaliadwy.
Amcangyfrifodd yr astudiaeth y gallai buddsoddiad o £2bn ddod â 7,000 yn rhagor
o swyddi i’r rhanbarth ac £8bn ychwanegol i’w heconomi. Byddai’r Metro hefyd yn
symbol o drawsffurfiad Rhanbarth-brifddinas Caerdydd gan ei galluogi i godi ei
phroffil rhyngwladol a chystadlu’n fwy effeithiol ar lwyfan y byd.
1.4.14 Ar ôl cyhoeddi'r astudiaeth, caniataodd Llywodraeth Cymru £77m tuag at gyfnod 1
cynlluniau’r Metro, sydd bellach ar waith.
1.4.15 Yn Awst 2014 fe gyhoeddwyd diweddariad o’r adroddiad. Mae’n rhoi mynegiant
clir o weledigaeth y Metro, gyda’r pwyslais ar wella symudedd, gwell mynediad i
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swyddi a gwasanaethau a datblygu economaidd. Mae hefyd yn dynodi nifer o
brosiectau Metro strategol sy’n cyfiawnhau mwy o ddadansoddi manwl a phrofi yn
erbyn dewisiadau amgen. Cafwyd mwy o ddiweddaru ar lawer o’r cynigion fel rhan
o fersiwn drafft o’r ymgynghoriad Trafnidiaeth Cenedlaethol.
1.4.16 Y bwriad yw i Fwrdd Rhanbarth-brifddinas Caerdydd yn awr gymryd perchnogaeth
o’r weledigaeth strategol ar gyfer y Metro a’i ystyried fel rhan o greu ymdriniaeth
ehangach o ddatblygu economaidd yn y rhanbarth. Ar yr un pryd, bydd gwaith
manwl yn parhau ar hybu elfennau penodol o’r Rhaglen Metro a bydd hyn yn cael
ei integreiddio’n llawn gyda Rhaglen Trafnidiaeth Genedlaethol Llywodraeth
Cymru. Mewn partneriaeth gyda Bwrdd Rhanbarth-brifddinas Caerdydd, bydd
Llywodraeth Cymru’n rhoi ystyriaeth bellach i’r trefniadau rheoli optimaidd ar gyfer
datblygu a chyflenwi’r Metro.

Ffigwr 1.7: Ymyriadau Blaenoriaeth Metro Caerdydd

Gorllewin Lloegr
1.4.17 Tra bod Sir Fynwy’n cydnabod manteision bod yn rhan o Ranbarth-brifddinas
Caerdydd, oherwydd ei lleoliad daearyddol, mae teithio i ardaloedd cyfagos yn
Lloegr, ac yn enwedig i ranbarth-ddinas Bryste-fwyaf6 .
1.4.18 Mae Cyd-gynllun Trafnidiaeth Lleol Gorllewin Lloegr yn nodi maint y cymudo o Sir

6

Mae Cas-gwent, Cil-y-coed, Magwyr a Threfynwy yn nes at Fryste nag at ganol Caerdydd, a’r amseroedd taith trên o
Gyffordd Twnnel Hafren 5-10 munud yn gyflymach.
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Fynwy a’r Cymoedd Dwyreiniol ac yn cydnabod y cysylltiadau gwael o Gas-gwent
a De Cymru. Mae’n awyddus i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy, Llywodraeth
Cymru ac awdurdodau eraill i wella gwasanaethau rheilffordd ar hyd y coridor.
Cynllun Trafnidiaeth Ymwelwyr Bannau Brycheiniog
1.4.20 Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi mabwysiadu Cynllun
Trafnidiaeth Ymwelwyr sy’n anelu at wella cynaladwyedd twristiaeth ar draws y
parc cenedlaethol trwy annog ymwelwyr i ddefnyddio dulliau teithio carbon isel a
gostwng milltiroedd moduro.
1.4.21 Mae’r cynllun yn nodi 6 amcan a 71 argymhelliad penodol, gyda nifer o’r rhain yn
gofyn i Gyngor Sir Fynwy gymryd rhan ac yn cael cefnogaeth y Cyngor (e.e. trwy
wella cyfnewidfa trafnidiaeth rhyngfoddol yn y Fenni, Llwybrau Gwyrdd)
1.5 Cyd-destun Polisi – Cynlluniau Lleol Perthnasol Eraill
1.5.1

Mae gwaith paratoi’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol wedi ei seilio ar wybodaeth yng
nghynlluniau, polisiau a strategaethau Sir Fynwy ei hun, sy’n ymwneud nid yn unig
â thrafnidiaeth ond hefyd gyda’r agenda ehangach. Gallwch weld rhestr lawn yn
atodiad D.

1.5.2

Dylid nodi fod y cynlluniau a strategaethau lleol hyn mewn gwahanol gyfnodau o’u
datblygiad. Yn ystod oes y Cynllun Trafnidiaeth Lleol disgwylir y bydd rhagor o
ymyriadau a chynlluniau yn cael eu datblygu er mwyn cefnogi’r gwaith gyda
chynlluniau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cyngor Sir Fynwy, ac y
bydd Sir Fynwy yn ceisio ymgorffori’r rhain wrth ddiweddaru’r Cynllun Trafnidiaeth
Lleol yn y dyfodol.
Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy
Adran Trafnidiaeth – Crynodeb

1.5.3

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn amlinellu gweledigaeth ac amcanion y Cyngor ar
gyfer datblygu a defnydd tir yn Sir Fynwy, ynghyd â pholisïau a chynigion ar gyfer
eu gweithredu dros gyfnod 10 mlynedd hyd at 2021.

1.5.4

Mae gan y Cynllun Datblygu Lleol rôl hanfodol wrth hyrwyddo a chyflawni
hygyrchedd yn Sir Fynwy sy’n cael eu hadlewyrchu yn amcanion, polisïau a
chynigion y cynllun. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn annog datblygu tuag at system
drafnidiaeth integredig, gynaliadwy a diogel, gan leihau teithio pan yn bosib, a
chynyddu cerdded, seiclo a thrafnidiaeth gyhoeddus fel dulliau yn lle defnyddio
ceir.

1.5.5

Mae strategaeth ofodol y Cynllun Datblygu Lleol yn canolbwyntio datblygu yn y
lleoliadau sy’n darparu’r cyfleoedd gorau ar gyfer datblygu cynaliadwy sy’n cynnig
dewis o ddulliau teithio ac yn cyfrannu tuag at ddatblygu rhwydwaith trafnidiaeth
cynaliadwy. Mae cyfran addas o ddatblygu hefyd yn cael ei neilltuo ar gyfer
ardaloedd gwledig y Sir, gyda’r pwyslais ar y trefi a’r pentrefi gwledig hynny sydd
â’r mynediad gorau i drafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r Cynllun
Datblygu Lleol, fodd bynnag, yn cydnabod y bydd y car yn parhau i chwarae rhan
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bwysig yn economi a lles cymdeithasol y Sir, o dderbyn nad oes gan lawer o
ardaloedd gwledig ddewis arall ymarferol o deithio.
Amcanion y Cynllun Datblygu Lleol
1.5.6

Mae Amcan 14 y Cynllun Datblygu Lleol yn anelu at ddarparu cyfleoedd ar gyfer
trafnidiaeth gynaliadwy integredig, mwy o gerdded, seiclo a defnydd o drafnidiaeth
gyhoeddus, ar gyfer lleihau dibyniaeth ar y car preifat a lleihau’r angen i deithio.
(Cynllun Datblygu Lleol tudalennau 45-46).
Polisi Trafnidiaeth Strategol

1.5.7

Mae Polisi Strategol S16 (Trafnidiaeth) yn helpu i fodloni’r amcan hwn a rhai
perthnasol eraill, fel ceisio adeiladu cymunedau strategol, trwy nodi egwyddorion
trafnidiaeth allweddol yn erbyn datblygu cynigion a fydd yn cael eu hasesu. Mae
hefyd yn dynodi nifer o gynlluniau trafnidiaeth strategol a ddynodwyd yn y Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol. (Cynllun Datblygu Lleol tudalennau 86-88).
Polisiau Rheoli Datblygu – Trafnidiaeth

1.5.8

Mae polisiau rheoli a datblygu'r Cynllun ar gyfer trafnidiaeth/hygyrchedd cynaliadwy
yn anelu at weithredu Polisi Strategol A16 trwy ddarparu fframwaith polisi ar gyfer
galluogi darpariaeth trafnidiaeth gynaliadwy integredig, cynnydd mewn cerdded,
beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus a lleihau’r angen i deithio. Mae Adran 6.4 o’r
Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys y polisiau canlynol ar gyfer cyrraedd
hygyrchedd cynaliadwy (Cynllun Datblygu Lleol tudalennau 156-163):











1.5.9

Polisi MV1 – Datblygiadau ac Ystyriaethau Priffyrdd Arfaethedig
Polisi MV2 – Hygyrchedd Trafnidiaeth Gynaliadwy
Polisi MV3 – Hawliau Tramwy
Polisi MV4 – Llwybrau Seiclo
Polisi MV5 – Gwelliannau i Gyfnewidfeydd a Chyfleusterau Trafnidiaeth
Polisi MV6 – Camlesi a Llwybrau Rheilffordd Segur
Polisi MV7 – Mynediad o’r Cefn /Meysydd Gwasanaeth
Polisi MV8 – Cludo Nwyddau ar y Rheilffordd
Polisi MV9 - Hierarchaeth y Ffordd
Polisi MV10 – Llwybrau a Chynlluniau Trafnidiaeth

Mae Polisi MV10 yn dynodi nifer o deithiau a chynlluniau trafnidiaeth fydd yn cael
eu diogelu rhag datblygu a fyddai’n debyg o amharu ar eu gweithredu.
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Polisi MV10 – Llwybrau a Chynlluniau Trafnidiaeth
Bydd y llwybrau a chynlluniau trafnidiaeth canlynol yn cael eu diogelu rhag datblygu a
fyddai’n debygol o amharu ar eu gweithredu:
Cynlluniau Ffyrdd Llywodraeth Cymru:
 Cynllun gwella coridor yr M4 Magwyr i Gas-bach (y darn yn Sir Fynwy sydd i‘w
ddiogelu yn cael ei ddangos ar y Map Cynigion)
Cynlluniau Ffyrdd Cyngor Sir Fynwy:
 B4245 Ffordd osgoi Magwyr/Gwndy (y darn sydd i’w ddiogelu yn cael ei ddangos ar
y Map Cynigion)
 Ffordd Gyswllt B4245/M48 *
 Ffordd Gyswllt B4245 / Cyffordd Twnnel Hafren
 A48 Ffordd Osgoi Allanol Cas-gwent
 A472 Ffordd Osgoi Brynbuga
Cybnlluniau Gwella Trafnidiaeth Cyhoeddus:
 Cyfnewidfa gorsaf reilffordd y Fenni *
 Cyfnewidfa gorsaf reilffordd a gorsaf fysiau Cas-gwent *
 Cyfnewidfa Cyffordd Twnnel Hafren *
 Safle coets Trefynwy
 Parcio a theithio Trefynwy *
 Parcio a theithio Cas-gwent *
 Gwelliant gorsaf fysiau Trefynwy
 Gwelliant gorsaf fysiau’r Fenni
Cynlluniau Cerdded a Beicio:
 Cysylltiadau Trefynwy Connect 2*
 Rhwydwaith cerdded a seiclo’r Fenni
 Croesfan afon yn Llanffwyst i gerddwyr a seiclwyr
 Mynediad cerddwyr a beicwyr i Gyffordd Twnnel Hafren
(* yn dangos y cynlluniau a ddynodwyd yng Nghynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol
Cynghrair Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru)

Cynllun Ardal Gyfan Glannau Hafren
1.5.10

Nod Cynllun Ardal Gyfan Glannau Hafren yw darparu trywydd o brosiectau ac
ymyriadau clir a all, gyda’i gilydd, wneud cyfraniad sylweddol at wneud Glannau
Hafren yn lle gwell i’r rhai sy’n byw a gweithio yno neu’n dod i’r ardal. Nid
datganiad o uchelgeisiau uchel ael yw’r ‘Cynllun; ond un sy’n canolbwyntio ar gael
pethau wedi eu gwneud gyda’r gymuned a’i chynrychiolwyr, ac yn ymwneud â’r
partneriaethau a chamau ymarferol angenrheidiol.

1.5.11

Mae’r ddogfen yn amlinellu’r ymyriadau blaenoriaeth arfaethedig ar gyfer
Severnside Together, rhaglen o ymyriadau a fyddai’n gwneud cyfraniad sylweddol
i berfformiad a chynnydd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Glannau
Hafren ac ansawdd bywyd ei gymunedau.

1.5.12

Mae’r Cynllun yn canolbwyntio ar saith o ymyriadau, tri o’r rheini gydag amcanion
sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth:
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1.5.13

1) Croeso i Lannau Hafren - Prosiect i wneud y gorau o safle strategol Glannau
Hafren fel y pwynt mynediad i Sir Fynwy a Chymru trwy ddefnyddio’i hasedau
treftadaeth ac amgylchedd, gwella’r ddarpariaeth i ymwelwyr a symbylu busnesau
twristiaeth a chreu swyddi. Mae capasiti a hygyrchedd cysylltiadau trafnidiaeth i
ardal Glannau Hafren a’r tu mewn iddi o bwysigrwydd tyngedfennol i dwf
cynaliadwy a llwyddiannus yn economi ymwelwyr Glannau Hafren.

1.5.14

2) Cyfleoedd Datblygu Strategol yng Nglannau Hafren - Prosiect i ddatblygu golwg
holistaidd ar y cyfraniad posibl i ddatblygiad y ddau safle defnydd-cymysg
strategol mwyaf yn yr ardal - yn Heol Crick, Porthsgiwed a Fferm Rockfield,
Gwndy - a’r safle strategol yn Vinegar Hill, Gwndy a’r hen felin bapur, Sudbrook:
‘Bydd gwelliannau yn arwain at estyniad i’r gwasanaethau rheilffordd yng
nghyffordd Twnnel Hafren yn cael effaith sylweddol ar y dewisiadau teithio
cynaliadwy fydd ar gael wrth ddatblygu’r safleoedd.’ ‘Ystyriaeth bwysig fydd
gwneud y defnydd mwyaf bosibl o ddulliau teithio cynaliadwy, gyda mesurau i
leihau teithiau ceir, trwy wasanaethau bysiau a darparu gwasanaethau a
mwynderau addas yn lleol. Bydd angen hefyd asesu’n ofalus effaith cysylltu’r
safleoedd hyn gyda cheinciau trafnidiaeth strategol fel Cyffordd Twnnel Hafren’

1.5.15

3) Adfywio Canol Tref Cil-y-coed - Prosiect i adfywio Canol Tref Cil-y-coed a’i
integreiddio gyda’r archfarchnad newydd i wneud y gorau o’r cyfleoedd
manwerthu, yr economi a’r adfywio. Mae Cil-y-coed a Glannau Hafren angen
canol tref llewyrchus sy’n rhoi ffocws deniadol a phoblogaidd ar gyfer siopa,
mwynderau a gwasanaethau i drigolion ardal Glannau Hafren. Yn allweddol i hyn
bydd darparu system drafnidiaeth integredig sy’n rhoi cyswllt gwell a mwy hygyrch
rhwng tref Cil-y-coed a’r ardal gyfagos y mae’n ei gwasanaethu. Yn ddiweddar
mae datblygwyr wedi agor ail siop fwyd yn y dref i ddod g arian ac ymwelwyr yn ôl
i’r dref. Mae cyfraniadau gan ddatblygwyr wedi eu sicrhau a bydd hyn yn cael ei
ddefnyddio i ‘wella amlder ac ansawdd y gwasanaeth bysiau er mwyn denu
ymwelwyr i ganol y dref ac i’w chyfleusterau. Bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau
gwell rhwng Cil-y-coed a Chaerwent yn y gogledd, Sudbrook i’r dwyrain a
Magwyr a Gwndy i’r gorllewin.’

1.5.16

Mae mwy o brosiectau a fydd yn cryfhau integreiddio’r rhwydwaith trafnidiaeth yn
cael eu rhagweld a’r penderfyniad eto i’w wneud.
Cynllun Gweithredu Tîm Tref Cil-y-coed

1.5.17

1.5.18

Un canlyniad ar unwaith i ‘Gynllun Ardal Gyfan Glannau Hafren’ oedd sefydlu
‘Bwrdd Rhaglen Glannau Hafren a ‘Tîm Tref’ i weithredu‘r ymyriadau a nodwyd o
fewn y cynllun. Mae’r Tîm Tref, gyda chylch gwaith penodol i ffurfioli cynigion ar
gyfer canol y dref, wedi cynhyrchu cynllun gweithredu drafft sy’n amlygu’r darpar
ymyriadau trafnidiaeth canlynol.
•
•
•
•
•
•
•

Arolwg/Adolygiad o’r ddarpariaeth parcio
Llwybrau diogel i gerddwyr
Cysylltiadau gwell rhwng y dref ac atyniadau lleol eraill, fel Castell Cil-y-coed
Cylchrediad ac arwyddion
Gwelliannau i’r ddarpariaeth safleoedd bysiau
Cysylltiadau i’r rhwydwaith rheilffordd
Gwelliannau beicio
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Gweledigaeth Trefynwy - Cynllunio at y Dyfodol
1.5.19

Mae Gweledigaeth Trefynwy yn dod â chyfres o brosiectau gweithredu at ei
gilydd, rhai y gellir eu cyflenwi yn y tymor canolig ac a fydd, gyda’i gilydd, yn
cryfhau cyflwyniad a hyfywedd y dref fel cyrchfan i siopwyr ac ymwelwyr. Bydd
hynny’n gwella ansawdd bywyd y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn y dref a’i
chefnwlad. Mae Gweledigaeth Trefynwy yn cydnabod fod rhaid i’r uchelgeisiau
hyn gael eu cyflenwi trwy bartneriaethau, gan roi rhan a chyfrifoldeb i’r rhai yn y
sefyllfa orau i gyflawni, a sicrhau fod cyd-sgiliau, adnoddau a gwybodaeth y dref
yn cael eu harneisio i gynhyrchu’r canlyniadau mwyaf llwyddiannus. Mae
Gweledigaeth Trefynwy yn grynodeb o gyd-ddyheadau sefydliadau sy’n
bartneriaid o fewn y dref. Mae’n weledigaeth o ble y gallai’r dref fod, ac ymhle y
dylai fod, mewn blynyddoedd a ddaw.
Ymhlith y Prosiectau Perthnasol mae:

1.5.20

1) Porth Trefynwy - Bydd Porth Trefynwy yn trawsnewid yr amgylchedd didyfiant a
di-lun ar lan Afon Mynyw yn y porth deheuol allweddol i’r dref a’i wneud yn
esiampl wych o ofod cyhoeddus ac adnodd glan afon y gall trigolion ac ymwelwyr
ei fwynhau. Mae’r prosiect yn ymgorffori gwelliannau i’r isadeiledd trafnidiaeth
cyhoeddus a phreifat yn y pwynt mynediad allweddol hwn, gan wella’r eglurdeb i
gerddwyr trwy rannu gofod a defnyddiau yn y gornel beryglus lle mae Blestium a
Stryd Mynwy yn cyfarfod. Bydd newidiadau arfaethedig i led Stryd Blestium yn
arafu cerbydau; a bydd gwella’r adnoddau i ddod i lawr oddi ar fysiau (ynghyd â
gwell arwyddion a byrddau gwybodaeth) yn dod â gwelliant dramatig i brofiadau
ymwelwyr. Mae syniadau ar gyfer datblygu hefyd ar droed gan yr awdurdod
cynllunio ac wedyn fe wneir ceisiadau am gyllid ar gyfer datblygu.

1.5.21

2) Parcio Ymwelwyr - Wrth wasanaethu cefnwlad helaeth Canol Sir Fynwy, mae
trefniadau parcio yng nghanol y dref yn annigonol i gwrdd ag anghenion presennol
preswylwyr ac ymwelwyr. Diben y prosiect yw archwilio anghenion presennol y
dref a’r rhagamcanion, gyda’r nod o ddynodi cyfuniad o fesurau a fydd yn diogelu
anghenion y dref am flynyddoedd i ddod - gan gynnwys hyrwyddo dulliau eraill o
gludo ymwelwyr. Fel rhan o’r prosiect hwn mae adolygiad o ddau safle - Queens
Head a Heol Rockfield - wedi dynodi’r potensial i fynd i’r afael yn rhannol ag
anghenion parcio o fewn y dref. Mae cynlluniau ar hyn o bryd dan ystyriaeth gan
yr awdurdod cynllunio ac os bydd y rhain yn cael eu cymeradwyo bydd angen
sicrhau trefniadau cyllid. Cynigion dechreuol yw’r rhain o fewn prosiect ehangach
sy’n anelu at hyrwyddo dulliau trafnidiaeth amgen fel gwell parcio i goetsis,
darpariaeth cyfleusterau i seiclwyr a gwell llwybrau i gerddwyr yn y dref ac o’i
hamgylch.

1.5.22

3) Stryd Mynwy - Ymagweddau Newydd at Gynllunio Strydoedd - Mae adnewyddu
diweddar Neuadd y Sir a darpar brosiectau eraill fel Porth Mynwy wedi symbylu
adolygiad o sut i wella’r tir cyhoeddus a thraffig cerbydau / cerddwyr ym mhrif
stryd y dref - Stryd Mynwy. Mae’n cael ei dderbyn yn gynyddol os yw’r dref i
wireddu ei photensial uchaf ei bod hi’n bwysig fod Stryd Mynwy yn darparu
amgylchedd diogel, hygyrch a deniadol i ymwelwyr. Mae stryd fel y mae yn
cyflawni swyddogaeth, gyda thraffig cerbydau yn rheoli, heb wneud fawr ddim i
annog ymwelwyr ar droed i dreulio amser yn y dref, neu oresgyn ei chyfyngiadau
topograffig. Rhoddodd astudiaeth gwmpasu a wnaed gan Ben Hamilton Baillie yn
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2008 ddewisiadau bras i’w hystyried, gan ddynodi lleoliadau allweddol mewn
gwahanol bwyntiau ar hyd Stryd Mynwy. Amlygodd yr astudiaeth mor bwysig i
Drefynwy yw cysylltiadau cerddwyr â’r ardal siopa yn y canol a’r potensial i wella
hygyrchedd trwy ddatblygu gofalus ar hyd Stryd Mynwy. Mae’r gallu i ddatblygu’r
syniadau cynnar wedi cael ei lesteirio gan brinder cyllid.
1.5.23

Prosiect Dolen Trefynwy - Mae’r prosiect hwn yn golygu gwella wyth llwybr
cerdded/seiclo yn Nhrefynwy a’r cyffiniau trwy arwyddion, gosod wynebau gwell a
datblygu mwy cynhwysfawr. Byddai’r llwybrau’n creu cysylltiadau cerdded a beicio
i Faes Sioe Trefynwy, i Wyesham, dwy ysgol, Llwybr Dyffryn Gwy, Maes Sioe
newydd Trefynwy, tua’r gogledd i Symonds Yat ar hyd Llwybr yr Hebog a thua’r de
i Redbrook a thu hwnt. Bydd y prosiect hefyd yn golygu adfer hen bont reilffordd
haearn dros Afon Gwy i greu llwybr oddi ar y ffordd i’r dref a phont droed / beicio
dros Afon Mynwy o orsaf bysiau Trefynwy i Gaeau Vauxhall a Pharc Drybridge.
Mae adrannau a gwblhawyd wedi sefydlu coridor trafnidiaeth gynaliadwy sy’n
cysylltu Gerddi Troy i'r Lon Ddŵr, trwy Heol Ffawydd, tanbont yr A40, llwybr glan
Afon Mynwy, Pont Mynwy, Stryd Drybridge Pharc Drybridge. Mae hen lwybr oddi
ar y ffordd yn cysylltu Heol Rockfield, ar bwys Parc Drybridge, gydag Osbaston.
Bydd gweithfeydd yn y dyfodol yn canolbwyntio ar adfer pont reilffordd Dug
Beaufort i ymestyn y llwybr o Erddi Troy i’r A466, Heol Redbrook.

1.5.24

Cyswllt Mynwy - Mewn cymhariaeth â threfi eraill o fewn y sir, cyfyngedig iawn
yw’r cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus i Drefynwy. Does dim gwasanaeth
rheilffordd ac mae cwmnïau coetsis cenedlaethol yn gyndyn i wella’u cysylltiadau
i’r dref heb fod gwelliannau i’r safleoedd aros. Mae’r gwasanaethau bysiau
presennol yn gyfyngedig ac yn cael eu tanddefnyddio. Yn unol â’r Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol Drafft, mae “Cyswllt Mynwy” yn cynnwys nifer o fentrau
sy’n hyrwyddo a gwella’r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus bresennol o fewn y
rhanbarth. Un dasg fydd sicrhau cyllid ar gyfer ymchwilio i ddichonoldeb darparu
safle aros i goetsis yn y dref, a fyddai’n dderbyniol i gwmni gwasanaethau coetsis
cenedlaethol. Mae darpar safle eisoes wedi ei dynodi yng nghylchdro Dixton ond
mae angen asesiad mwy manwl. .
Gwella Bryn-y-Cwm

1.5.25

Nod y ‘Cynllun’ yw darparu trywydd o brosiectau ac ymyriadau clir a all, gyda’i
gilydd, wneud cyfraniad sylweddol at wneud Bryn y Cwm yn lle gwell ar gyfer y
rhai sy’n byw ac yn gweithio ac yn dod i’r ardal. Nid datganiad o uchelgeisiau
uchel ael yw’r Cynllun, ond un sy’n canolbwyntio ar wneud pethau gyda’r
gymuned a’i chynrychiolwyr, gan ymwneud â phartneriaethau a’r camau ymarferol
angenrheidiol. Mae’r ddogfen yn amlinellu’r ymyriadau blaenoriaeth arfaethedig ar
gyfer Bryn y Cwm. Gyda’i gilydd bydd y rhaglen o ymyriadau yn gwneud cyfraniad
sylweddol a mesuradwy i berfformiad a chynnydd economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol Bryn y Cwm ac i ansawdd bywyd ei gymunedau.

1.5.26

Mae’r Cynllun yn dod â 4 thema benodol ar gyfer ymyriad at ei gilydd, dwy
ohonynt gydag amcanion perthnasol i drafnidiaeth:
 Canol tref y Fenni a’r amgylchedd busnes ehangach
 Creu anheddiad cynaliadwy
Mae prosiectau perthnasol yn cynnwys:

1.5.27

Gwella Stryd Llew a Stryd y Farchnad - Pan fydd yr archfarchnad newydd yn agor
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yn fuan, bydd hynny’n effeithio’n sylweddol ar draffig cerddwyr a cherbydau yn
defnyddio canol y dref. Mae cytundeb Adran 106 wedi sicrhau cyllid gan
ddatblygwyr yr archfarchnad tuag at welliannau mynediad trwy Stryd Llew a Iard y
Bragdy. Bydd hyn yn arwain at drefniadau gwell i ddod i fodolaeth ar yr un pryd ag
agor yr archfarchnad. Fodd bynnag, does dim darpariaeth hyd yma ar gyfer
gwellant angenrheidiol i’r cysylltiad rhwng yr archfarchnad a’r fynedfa ddwyreiniol i
Iard y Bragdy trwy ymestyn yr wyneb sy’n cael ei rannu ar hyd Stryd Llew. Mae
angen ystyriaeth bellach hefyd i annog symudiad cerddwyr rhwng yr
archfarchnad/llyfrgell a Stryd Frogmore.
1.5.28

Cylchredeg /Arwyddion - Bydd datblygu Safle Ailddatblygu’r Farchnad Wartheg yn
symbylu adolygiad o lwybrau cylchredol ynghyd ag arwyddion ar draws canol y
dref. Mae arwyddion cyfeiriol o faes parcio Fairfield a’r orsaf fysiau bresennol yn
ddwy enghraifft sydd angen ymyriad buan oherwydd y llif defnyddwyr newydd fydd
yn cael ei greu yn sgil ailddatblygu safle’r farchnad wartheg. Bydd hefyd angen
rhaglen wedi’i thargedu ar gyfer gwella palmentydd a ffyrdd, yn gysylltiedig â
llwybr cylchol sydd newydd ei ddiffinio. Byddai cylchrediad a’r hyn sydd gan y dref
i’w gynnig hefyd yn cael eu cryfhau gan lwybr ymwelwyr yn cysylltu’r ardal siopa
gydag atyniadau treftadaeth a mannau agored.

1.5.29

Adolygiad safle i gychwyn datblygu blaengar - Efallai nad oes newid ar fin
digwydd yn y galw am ddefnydd tir, ond mae’r cynllun yn cynnwys cynigion i
symbylu rhag gynllunio ar gyfer nifer o safleoedd allweddol yn y dref. O fewn y
cylch gwaith hwn bwriedir ystyried gwelliannau i’r orsaf fysiau/ ardal parcio ceir a
thir arall ym mynediad Heol Mynwy i’r dref.

1.5.30

Anheddiad Cynaliadwy - Strategaeth Trafnidiaeth Ardal - Nod y prosiect hwn yw
cyflenwi ymdriniaeth ardal tuag at gynllunio trafnidiaeth a fydd yn delio’n well ag
anghenion lleol a chefnogi cyfleoedd ar gyfer ariannu mewn cyd-destun
rhanbarthol. Adolygiad o bolisïau a blaenoriaethau seiliedig ar dystiolaeth data ac
ymgysylltiad y cyhoedd, sy’n debygol o ganolbwyntio ar weithredoedd a fydd yn: :
 Annog mwy o ddefnydd o ddewisiadau cynaliadwy yn hytrach na’r car cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus
 Esmwytho problemau traffig trwodd
 Delio gyda phroblemau diogelwch ffyrdd a rheoli traffig
 Gwella hygyrchedd gwledig
 Helpu’r llai abl
 Gwella ansawdd yr amgylchedd – e.e. canol trefi
 Ymarferol i’w cyflenwi
Ardaloedd Gweithredu Ansawdd yr Aer

1.5.31

Mae ansawdd yr aer yn Sir Fynwy ar y cyfan yn bodloni’r safonau cyfredol, er bod
dwy Ardal Rheoli Ansawdd yr Aer o fewn y Sir ble gall lefelau nitrogen deuocsid
fod yn uwch na’r lefel yr amcenir ato. Stryd y Bont ym Mrynbuga a Rhiw Hardwick
/Mount Pleasant yng Nghas-gwent yw’r rhain.

1.5.32

Mae’r Cynlluniau Gweithredu Ansawdd yr Aer ar gyfer y ddwy ardal yn cynnwys
llawer o fesurau yn ymwneud â thrafnidiaeth, a chymerwyd y rhain i ystyriaeth
wrth ddatblygu’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn. Mae mwy o wybodaeth am yr
Ardaloedd Rheoli Ansawdd yr Aer i’w gael yn Adroddiad Cynnydd Ansawdd yr Aer
2014 ar gyfer y sir.
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1.6 Cyd-destun Polisi – Materion eraill sy’n dod i’r golwg a chysylltiadau i’r
ardaloedd gwasanaeth ehangach
1.6.1 Mae yna rai tueddiadau sydd y tu allan i reolaeth llywodraeth leol, neu hyd yn oed
bob llywodraeth, a all gael effaith sylweddol ar ddyfodol symudedd, hygyrchedd a
chysylltedd yn y rhanbarth:
 Defnydd cynyddol o Dechnoleg Gwybodaeth: Mae defnydd cynyddol o
gyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwaith ac i ddibenion cymdeithasol a lawr
lwytho cyfryngau adloniant yn debygol o arwain at leihad mewn rhai mathau o
siwrneiau (e.e. i/o gyfarfodydd, siopa, i leoliadau adloniant) ond os yw
tueddiadau’r gorffennol yn unrhyw arwydd, bydd yn arwain at gynnydd mewn
mathau eraill o deithiau (e.e. danfon nwyddau, hamdden). Mae gwelliant
mewn TG hefyd yn debyg o hwyluso trefniadau gweithio hyblyg fel gweithio o
gartref neu weithio o bell, a all helpu i leihau’r galw am le ar y ffyrdd ac mewn
mannau parcio yn ystod yr oriau brig.
 Arferion siopa: Gall y cynnydd mewn siopa rhyngrwyd, siopau cyfleustra a
siopau disgownt prisiau isel achosi i rai cwmnïau archfarchnad werthu tir wrth
gefn ac efallai gau archfarchnadoedd.
 Costau tanwydd: Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf mae prisiau petrol wedi
bod yn ansefydlog yn y tymor byr gyda chodiadau mewn termau real yn yr
hirdymor. Mae unrhyw gynnydd sylweddol ym mhrisiau tanwydd yn debygol o
symbylu symudiad arwyddocaol tuag at drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a
beicio neu rannu ceir. Ar y llaw arall, mae pŵer trydan neu hydrogen yn debyg
o gynyddu mewn pwysigrwydd, a gall unrhyw newid sylweddol yn y
technolegau hyn a’u heconomïau arwain at newid sylweddol yn y galw am
draffig ceir a’i oblygiadau.
 Cynnydd mewn cerdded a beicio: Gall newid agweddau at fyw egniol a theithio
llesol arwain at gryfhau’r tueddiadau presennol tuag at fwy o gerdded a beicio
ar deithiau byr a chanolig (a gwelliannau i gyfleusterau a hyrwyddo’r teithio
cynaliadwy a ddisgwylir fel rhan o’r Ddeddf Teithio Llesol a ddylai gefnogi ac
annog mwy eto o gynnydd).
 Newid hinsawdd: Mae tywydd anoddach ei ragweld a digwyddiadau mwy
eithafol (e.e. glawogydd trwm) yn debygol o arwain at gynnydd mewn
trafferthion trafnidiaeth mwy o alw am roi blaenoriaeth i wytnwch a chynnal.
 Gweithredu llywodraeth ganolog: Mae penderfyniadau niferus gan lywodraeth
ganolog sy’n cael effeithiau anuniongyrchol ond sylweddol ar deithio a
chludiant. Mae ad-drefnu gwasanaethau iechyd a gofal yn arwain at ganoli
llawer o wasanaethau mewn llai o leoliadau, a theithiau hirach a mwy cymhleth
i lawer o bobl fregus. Yn yr un modd, mae cau ysgolion llai yn golygu fod
disgyblion yn gorfod teithio’n bellach ac fe all hynny effeithio ar y gyfran o
ddisgyblion yn cerdded neu seiclo i’r ysgol, darpariaeth cludiant am ddim i’r
ysgol, a theithiau gyda hebryngwyr.
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ADRAN DAU - MATERION, CYFLEOEDD AC YMYRIADAU
Mae Adran Dau yn amlinellu’r strategaeth hirdymor ar gyfer y Cynllun Trafnidiaeth Lleol ac
yn cynnwys amcanion a pholisïau’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol a matrics o faterion
cysylltedd, canlyniadau a ffefrir, ymyriadau a chynigion cynllun generig.
,
2.1. Strategaeth hirdymor
2.1.1 Gan ddefnyddio gwahanol ffynonellau data a thrwy waith rhanddeiliaid, adeiladodd
y Cynllun Trafnidiaeth Ranbarthol fframwaith strategol gyda’r nod o ddod â “system
drafnidiaeth fodern, hygyrch, integredig a chynaliadwy i Dde Ddwyrain Cymru, sy’n
cynyddu cyfleoedd, hyrwyddo ffyniant i bawb a gwarchod yr amgylchedd, lle mae
cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a chludiant nwyddau cynaliadwy yn
darparu gwir ddewisiadau eraill” (gweledigaeth y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol).
Mae’r fframwaith strategol wedi cael ei adolygu ac yn cefnogi’r canlyniadau a
amlinellir yn Strategaethau Trafnidiaeth Cymru a’r blaenoriaethau a ddynodwyd yng
nghanllaw y Cynllun Trafnidiaeth Lleol (gweler Atodiad B). Mae felly’n aros yn
ddilys a bydd yn cael ei gario ymlaen ar gyfer asesu’r cynlluniau arfaethedig.
2.1.2 Yr amcanion yw7:
Diogelwch

Lleihau nifer a difrifoldeb damweiniau ar y ffyrdd.

Gwella lefelau go iawn a lefelau canfyddedig diogelwch wrth deithio.
Cysylltedd a hygyrchedd

Gwella mynediad i i bawb i gyfleoedd cyflogaeth, gwasanaethau, gofal
iechyd, addysg, twristiaeth ac adnoddau hamdden

Gwella cysylltedd trwy drafnidiaeth gynaliadwy rhwng De Ddwyrain Cymru a
gweddill Cymru, y Deyrnas Unedig ac Ewrop.
Ansawdd ac effeithlonrwydd

Gwella’r cyfnewid oddi mewn a rhwng gwahanol ddulliau teithio.

Gwella ansawdd, effeithlonrwydd a dibynadwyedd y system drafnidiaeth.

Gwella’r ymwybyddiaeth o gyfleoedd teithio cyhoeddus a theithio llesol

Lleihau twf traffig a thagfeydd traffig a gwneud defnydd gwell o’r system
ffyrdd bresennol.
Amgylchedd

Achosi symudiad moddol tuag at ffurfiau trafnidiaeth mwy cynaliadwy ar gyfer
symud pobl a nwyddau.

Lleihau’n sylweddol yr allyriadau nwyon tŷ gwydr o drafnidiaeth.

Lleihau effaith y system drafnidiaeth ar strydoedd lleol a’r amgylchedd
naturiol, adeiledig a hanesyddol.

Hyrwyddo teithio integredig, cynaliadwy a gwneud y cyhoedd yn fwy
ymwybodol o ganlyniadau eu dewis o ddulliau deithio ar yr hinsawdd, yr
amgylchedd ac iechyd.
Defnydd tir ac adfywio

Sicrhau fod datblygiadau yn Ne Ddwyrain Cymru yn hygyrch trwy gludiant

7

Dim trefn blaenoriaethau’n cael ei hawgrymu
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cynaliadwy
Gwneud trafnidiaeth gynaliadwy a chynllunio teithio yn rhan gynhenid o
gynlluniau adfywio.

2.2. Materion Matrics, Cyfleoedd ac Ymyriadau
2.1

Mae Tabl 2.1 yn amlinellu’r rhwystrau trafnidiaeth allweddol, pa dystiolaeth sydd yna
dros y mater, beth yw’r canlyniad a ffefrir, sut y gellid cyflawni hyn a pha
weithredoedd (cynlluniau) sydd eu hangen. Mae’r canlyniadau a chynlluniau yn unol
â pholisïau ac amcanion trafnidiaeth presennol Llywodraeth Cymru a rhai
rhanbarthol, sydd i’w gweld yn atodiad B.

2.2

Mae’r tabl yn cymryd i ystyriaeth y themâu cyffredin a ddynodwyd gan Lywodraeth
Cymru yn y canllaw, ac mae’r rhifau cyfeirnod yn cyfeirio at y rhifau hyn. Mae
manylion pellach yn atodiad E.

- 25 -

Cyngor Sir Fynwy – Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Tabl 2.1 Matrics o Faterion, Cyfleoedd ac Ymyriadau
Cyf
1, 3, 4,
6, 10,
11

5, 9

2, 4

10

8

Problem/Mater?
Cludiant cyhoeddus gwael i
gyflogaeth, iechyd, addysg,
hamdden a safleoedd siopa
allweddol (efallai bod y
gwasanaeth yn ddiffygiol,
angen gwasanaeth aml
weithredwyr, i safleoedd
newydd: efallai ddim yn
barod ar y dechrau)

Tystiolaeth
Amserlenni a mapiau
teithio cyhoeddus.
Adborth teithwyr;
Adborth iechyd ac
addysg; Cyfran moddol
isel teithio cyhoeddus i
rai safleoedd

Canlyniadau a Ffefrir
Hygyrchedd da i
safleoedd allweddol trwy
drafnidiaeth gyhoeddus;
Cyfran moddol uwch i
drafnidiaeth gyhoeddus ar
gyfer cymudo, busnes,
addysg, siopa, busnes
personol a theithiau
hamdden; Mwy o
ddefnydd o drafnidiaeth
gyhoeddus

Ymyriad Lefel Uchel
Gwella gwasanaethau
trafnidiaeth gyhoeddus i
safleoedd allweddol;
Tocynnau integredig;
Cynllunio teithio;
I safleoedd newydd:
Defnydd tir a pholisi
trafnidiaeth integredig
Gweithio gyda datblygwyr;;
Monitro / gorfodi oblygiadau
cynllunio/cynlluniau teithio;
integreiddio amserlenni
Patrymau anheddiad ar
Data poblogaeth; data
Canolbwyntio datblygu
Mentrau trafnidiaeth hyblyg;
wasgar; Poblogaeth yn
cyfran moddol
newydd mewn
I safleoedd newydd: Polisi
lleihau mewn rhai ardaloedd;
aneddiadau presennol;
defnydd tir a thrafnidiaeth
Gwasanaeth teithio
Trafnidiaeth gyhoeddus ar integredig; Gweithio gyda
cyhoeddus gwael i stadau tai
gael yn eang; hyrwyddo
datblygwyr; Monitro /
newydd.
rhannu ceir
gorfodi oblygiadau
cynllunio/cynlluniau teithio
Diffyg gwasanaeth teithio
Amserlenni a mapiau
Mynediad da i safleoedd Gwasanaethau bysiau
cyhoeddus (yn enwedig yng teithio cyhoeddus;
allweddol gan bobl yn byw ychwanegol. Mentrau
nghefn gwlad a min nos a
Adborth teithwyr; Lobio. yng nghefn gwlad / gyda’r trafnidiaeth hyblyg.
phenwythnos) , diffyg
nos / penwythnosau;
Gorsafoedd rheilffordd
mynediad i’r rhwydwaith
Cynnydd yn nefnydd
ychwanegol
teithio cyhoeddus presennol
trafnidiaeth gyhoeddus
gan bobl yn byw yng
nghefn gwlad / gyda’r nos
/ penwythnosau
Problem prinder lle ar oriau Gorlenwi, adborth
Mwy o nawdd i
Gwella system reilffordd
brig ar goridorau teithio
teithwyr, teithwyr yn cael drafnidiaeth gyhoeddus, ranbarthol; blaenoriaeth i

Gweithred Angenrheidiol (cynlluniau)
Cefnogi menter tocynnau integredig
Llywodraeth Cymru a ‘r cerdyn GoCymru;
Cefnogi Cynllunwyr Teithio Llywodraeth
Cymru; Datblygu cynlluniau gwella
gwasanaethau bysiau; Mynnu fod gan
ddatblygiadau newydd gynlluniau teithio;
Cynllunio Teithio

Darparu arian ar gyfer gweithrediadau CT
trwy BSSG; Ehangu gwasanaethau
Llwybrau Gwyrdd; Mynnu fod gan
ddatblygiadau newydd gynlluniau teithio;
Hysbysebu rhannu ceir

Darparu gwasanaethau bws trwy gontract; ;
Cymell gwasanaethau penwythnos a gyda’r
nos trwy BSSG; Darparu arian ar gyfer
gweithrediadau CT trwy BSSG; Ehangu
gwasanaethau Llwybrau Gwyrdd; Cefnogi
8
Llywodraeth Cymru a Network Rail o ran
cyflenwi gorsafoedd ychwanegol fel rhan o
raglen Metro
Cefnogi Llywodraeth Cymru a Network Rail
o ran trydaneiddio a gwelliannau eraill i

Nid yw cyfrifoldeb dros isadeiledd rheilffyrdd wedi ei ddatganoli. Network Rail yw perchennog yr ased a gweithredwr y rhwydwaith reilffyrdd, a llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am
welliannau a fydd yn cael eu cyflenwi ac am bennu’r cyllid fydd ar gael. Mae’n fuddiol i Lywodraeth Cymru ddylanwadu ar y penderfyniadau buddsoddi hyn, ac mewn rhai
amgylchiadau I fuddsoddi’n uniongyrchol (Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Drafft, adran 3.8)
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Cyf

7

12

Problem/Mater?
cyhoeddus allweddol

Tystiolaeth
eu gadael ar ôl

Canlyniadau a Ffefrir
Ymyriad Lefel Uchel
symud moddol o’r car i
fysiau ar hyd coridorau
drafnidiaeth gyhoeddus; allweddol
Byrhau teithiau
trafnidiaeth gyhoeddus;
Lleihau amrywiant yn hyd
teithiau trafnidiaeth
gyhoeddus
Ymwybyddiaeth wael o
Nifer isel o ddefnyddwyr Mwy o wybodaeth am
amserlenni, gwasanaethau a teithio cyhoeddus
wasanaethau trafnidiaeth
phrisiau teithio cyhoeddus,
rheolaidd; gwahaniaeth gyhoeddus; mwy o nawdd
mewn canfyddiadau
i drafnidiaeth gyhoeddus
teithio cyhoeddus rhwng
rhai sy’n ddefnyddwyr a
rhai sydd ddim
Ansawdd system teithio
Adborth teithwyr,
Gwella canfyddiadau
Gwella ansawdd
cyhoeddus
canfyddiadau rhai sy’n gwasanaethu trafnidiaeth gwasanaeth trafnidiaeth
ddefnyddwyr a rhai sydd gyhoeddus; mwy o nawdd gyhoeddus
ddim
i drafnidiaeth gyhoeddus
Diffyg cludiant fforddiadwy
Gwybodaeth prisiau
Gostwng costau teithio i Prisiau gostyngol; tocynnau
teithio cyhoeddus;
deuluoedd incwm isel.
integredig; Mentrau
mynegeion amddifadedd Mynediad da i safleoedd trafnidiaeth hyblyg; prisiau
allweddol o gymunedau
is
difreintiedig

Gweithred Angenrheidiol (cynlluniau)
gapasiti rheilffyrdd. Datblygu mesurau i
leihau hyd ac amrywiant teithiau bws ar
goridorau allweddol

Gweithio gyda Traveline Cymru a
gweithredwyr i wella gwybodaeth
trafnidiaeth gyhoeddus; Cynllunio
Trafnidiaeth

Cymell ansawdd trwy BSSG; Uwchraddio
safleoedd a gorsafoedd bws. Cefnogi
Llywodraeth Cymru a Network Rail o ran
uwchraddio gorsafoedd rheilffordd
Cefnogi cynllun prisiau gostyngol
Llywodraeth Cymru. Lobio am estyniad i rai
yn eu harddegau / oedolion mewn addysg
amser llawn / y di-waith / rhai newydd gael
eu cyflogi ; Cefnogi menter tocynnau
integredig Llywodraeth Cymru a cherdyn
GoCymru; Darparu arian i weithrediadau
CT trwy BSSG; Ehangu gwasanaethau
Llwybrau Gwyrdd
Problem lle ar oriau brig ar
Tagfeydd oriau brig ar
Symud moddol o’r car i
Gwella’r system reilffordd
Cefnogi Llywodraeth Cymru a Network Rail
rannau o briffyrdd strategol briffyrdd allweddol;
drafnidiaeth gyhoeddus. ranbarthol; blaenoriaeth i
o ran trydaneiddio a gwelliannau eraill i
rhyngranbarthol, rhanbarthol cyfrifon traffig; Cwynion Llai o dagfeydd ar
fysiau ar hyd coridorau
gapasiti rheilffyrdd, gorsafoedd ychwanegol
a lleol
briffyrdd allweddol; Llai o allweddol; tocynnau
fel rhan o raglen Metro, uwchraddio
amrywiant yn hyd teithiau. integredig; Gwella ansawdd gorsafoedd rheilffordd a menter tocynnau
Gwella ansawdd aer
gwasanaeth trafnidiaeth
integredig. Datblygu mesurau i fyrhau
gyhoeddus; Gwell
teithiau bws a lleihau eu hamrywiant ar
gwybodaeth trafnidiaeth
goridorau allweddol. Cymell ansawdd
gyhoeddus; Cynnal a
bysiau trwy BSSG; Uwchraddio safleoedd a
chadw rhagweithiol;
gorsafoedd bysiau. Datblygu gwelliannau
Gwelliannau priffyrdd
gwneud-gwell-defnydd ar briffyrdd
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Cyf

Problem/Mater?

Tystiolaeth

Effeithiau negyddol traffig yn
defnyddio ffyrdd anaddas
mewn ardaloedd adeiledig,
effeithiau negyddol twf traffig
Prinder adnoddau parcio a
theithio

Llygredd aer a sŵn, data Gwella ansawdd aer;
damweiniau, cwynion
lleihau llygredd sŵn.
Lleihau nifer damweiniau

Diffyg ymwybyddiaeth o
lwybrau teithio llesol

Symud moddol o’r car i
drafnidiaeth gyhoeddus;
Lleihau tagfeydd ar
briffyrdd allweddol;
Lleihau amrywiant hyd
teithiau; Gwell ansawdd
aer
Adborth o ymgynghoriad Lleihau nifer damweiniau;
y Cynllun Trafnidiaeth
Pobl yn teimlo’n fwy
Rhanbarthol; Data
diogel wrth ddefnyddio
damweiniau; Diffyg
teithio llesol neu
cyfleusterau
drafnidiaeth gyhoeddus;
cerddwyr/beicwyr mewn Mwy o blant yn cerdded /
cyffyrdd rheolaeth
seiclo i’r ysgol
signal; Rhieni’n galw am
gludiant ysgolion am
ddim
Grwpiau seiclwyr;
Cynnydd mewn teithio
Gwahardd seiclo ar
llesol; cynnydd yng
lawer o hawliau tramwy nghyfran moddol teithio
cyhoeddus trefol;
llesol
Gwrthdaro rhwng
seiclwyr a cherddwyr;
Cwynion
Ymholiadau
Mwy o deithiau teithio
llesol

Darpariaeth ar gyfer
cerbydau cludo nwyddau

Grwpiau cludiant
nwyddau

Pryderon diogelwch ffyrdd a
diogelwch personol yn
rhwystro defnyddio dulliau
teithio llesol a theithio
cyhoeddus.

8, 10

13

Canlyniadau a Ffefrir

Prinder cyfleusterau beicio,
cyfleusterau anaddas
oherwydd problemau bach
cysylltu â llwybrau eraill

Tagfeydd oriau brig ar
briffyrdd allweddol;
Cwynion; Arolygon
parcio

Gwell mynediad cludiant
nwyddau
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Ymyriad Lefel Uchel
wedi’u targedu
Gostegu Traffig;
Gwelliannau priffyrdd
wedi’u targedu
Parcio a theithio

Gwelliannau diogelwch
ffyrdd; Addysg diogelwch
ffyrdd; Cyfyngiadau
cyflymder; Gwella
diogelwch trafnidiaeth
gyhoeddus; Sicrhau fod pob
taith i’r ysgol yn ddiogel.

Gweithred Angenrheidiol (cynlluniau)
allweddol. Datblygu gwelliannau cyffyrdd
Datblygu gwelliannau priffyrdd gwneudgwell-defnydd ar lwybrau strategol;
Datblygu gwelliannau priffyrdd lleol;
Datblygu mesurau gostegu traffig
Dynodi a gweithredu safleoedd parcio a
theithio

Uwchraddio cyffyrdd sy’n cael eu rheoli gan
signalau; Datblygu rhaglen diogelwch ffyrdd
(a allai gynnwys cyfyngiadau cyflymder is,
hyfforddiant seiclo, addysg diogelwch
ffyrdd); Gwella llwybrau teithio llesol
allweddol; Cymell diogelwch bysiau trwy
BSSG; Adolygu pob llwybr i ysgol i
gadarnhau addasrwydd / dynodi
gwelliannau angenrheidiol

Gwella’r rhwydwaith teithio Datblygu mwy ar y rhwydwaith teithio llesol
llesol
trwy ddefnyddio arferion gorau, dynodi
llwybrau lle mae beicio’n cael ei wahardd a
llwybrau ar y cyd lle mae gwrthdaro, a
chynnal adolygiadau PROW; Sefydlu
system fel y gellir delio â phroblemau bach
yn fuan..
Hyrwyddo teithio llesol
Datblygu Map Teithio Llesol Sir Fynwy.
Cyflwyno tudalennau gwe rhyngweithiol
(gan ddilyn canllaw ATA)
Gwella mynediad cludiant Lobio Llywodraeth Cymru i gynllunio a
nwyddau
datblygu gwelliannau i’r rhwydwaith
cefnffyrdd. Datblygu mesurau addas i
gefnogi cludiant nwyddau fel rhan o unrhyw
gynllun priffyrdd mawr

Cyngor Sir Fynwy – Cynllun Trafnidiaeth Lleol

ADRANNAU TRI A PHEDWAR – RHAGLEN CYNLLUN TRAFNIDIAETH
LLEOL 2015-2020
Mae Adran Tri yn amlinellu rhaglen o brosiectau i’w cyflenwi yn y cyfnod 2015 - 2020
3.1

Mae’r rhaglen o gynlluniau ar gyfer y pum mlynedd nesaf yn cael ei hamlinellu yn y
tablau ar y tudalennau canlynol. Mae mwyafrif y cynlluniau hyn yn deillio o Gynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru, y gwaith ychwanegol a wnaed gan
Sewta yn dilyn gweithredoedd y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ac yng Nghynllun
Datblygu Lleol Sir Fynwy. Mae’r cynlluniau wedi cael eu harfarnu, ac yn aml wedi
cael eu hadolygu gan gymheiriaid a’u datblygu ymhellach. Lle mae’n addas, mae
hyn wedi ei gyfeirnodi. Mae’r cynlluniau wedi cael eu harfarnu ymhellach yn erbyn
strategaeth hirdymor y Cynllun Trafnidiaeth Lleol, ac felly yn erbyn canlyniadau’r
WTS a blaenoriaethau’r Llywodraeth.

3.2

Tra bod y rhan fwyaf o’r cynlluniau’n cael eu targedu ar gyfer eu cyflenwi yn y pum
mlynedd nesaf, mae’n bosib y bydd angen gohirio rhai prosiectau ac fe all rhai
cynlluniau oedd wedi eu clustnodi ar gyfer eu cwblhau yn y cyfnod 2020 - 2030
(gweler adran 4) yn ddigon ar y blaen i gael eu cyflenwi yn y pum mlynedd nesaf.

3.3

Bydd mwy o fanylion am y cynlluniau i gyd yn cael ei gynnwys yn y cynigion am
Gyllid Trafnidiaeth Lleol i’w gyflwyno’n flynyddol. Bydd unrhyw gynlluniau newydd
fydd yn codi yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu hasesu a’u blaenoriaethu yn yr un
modd. Mae Cyngor Sir Fynwy yn rhagweld y bydd yn paratoi cynlluniau cyflenwi
blynyddol, ac y bydd y rhain yn diweddaru statws y cynlluniau ac yn sefydlu’r
fframwaith rheoli rhaglenni i fod yn gyfrifol am gyflenwi’r prosiect.
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Tabl 3.1 – Rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol Sir Fynwy 2015-2020 – rhaglen flaenoriaeth – prosiectau cysylltiedig â’r Metro
Enw’r Cynllun

Disgrifiad

Ffynhonnell

Cyffordd Twnnel
Hafren: gwelliannau
mynediad a
chyfnewidfa

Cred y Cyngor fod angen gwella
amseroedd ac amlder teithiau fel yr
amlinellir yn adroddiad Tasglu
Trafnidiaeth Integredig De Ddwyrain
Cymru ac yn unol â’r Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol drafft (3.23.8 ac ymyriadau
IT6, RS2, CCRM10 a CCRM13) er mwyn
gwireddu blaenoriaethau economaidd,
cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach
y Cynllun Trafnidiaeth Lleol. Mae’r
cynigion yn cynnwys gwella mynediad
bysiau, beicwyr a cherddwyr i’r orsaf,
darparu gwybodaeth ac arwyddion, storfa
beiciau, ehangu safle parcio a theithio,
adeiladu cysylltiad newydd o’r B4245 i’r
safle parcio a theithio fwy. Bydd hyn yn
dod â’r fantais fwyaf os caiff ei gyfuno â
ffordd gyswllt M48/B4245 (gweler isod).
Edrychwch hefyd ar astudiaeth
berthnasol Sewta.
Gwella mynediad bysiau, beicwyr a
cherddwyr i’r orsaf drenau, darparu
gwybodaeth ac arwyddion, storfa beiciau,
safle parcio a theithio newydd i’r dwyrain
o’r orsaf (i ddatblygu fel gorsaf
parcffordd) a gwelliannau mynediad i
gerddwyr a beicwyr. Gweler hefyd
astudiaeth Sewta berthnasol.
Gwelliannau cyffordd i’r fynedfa i wella
mynediad bysiau a cherddwyr i’r orsaf a
cheir i’r safle parcio a theithio, darparu
gwybodaeth ac arwyddion. Ymestyn
safle parcio a theithio, storfa beiciau,
gwella mynediad beiciau, mynediad o

Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol / Rhaglen
Metro, Cynllun Datblygu
Lleol, Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol

1

Rhanbarthol

I’w
gadarnhau

Rhaglen Metro

Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol / Cynllun
Metro (fel uchod),
Cynllun Datblygu Lleol,
cynllun Trafnidiaeth
Rhanbarthol

2

Rhanbarthol

I’w
gadarnhau

Rhaglen Metro

Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol / Rhaglen
Metro (fel uchod),
Adroddiad Cynllun
Datblygu Lleol Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol,

3

Rhanbarthol

I’w
gadarnhau

Rhaglen Metro /
Cyfraniadau datblygwr

Gorsaf Reilffordd y
Fenni: gwelliannau
mynediad a
chyfnewidfa

Gorsaf Reilffordd
Cas-gwent:
gwelliannau
mynediad a
chyfnewidfa

Blaenoriaeth Arwyddocâd
Cost
Rhanbarthol/ Lleol
/ Cenedlaethol
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Enw’r Cynllun

Disgrifiad

Ffynhonnell

Blaenoriaeth Arwyddocâd
Cost
Rhanbarthol/ Lleol
/ Cenedlaethol

Ffynhonnell(au) Cyllid

ddatblygiad Fairfield Mabey. Gweler
AQMA
hefyd flaenoriaeth 12 a dyheadau
hirdymor. Gweler hefyd astudiaeth Sewta
berthnasol.
Rhodfa newydd yn
hen orsaf Magwyr a
Gwndy –
gwelliannau
mynediad a
chyfnewidfa

Mae cynigion manwl ar gyfer gorsaf rodfa
gymunedol unigryw Magwyr a Gwndy
gydag astudiaeth GRIP i’w gwblhau yn
gynnar yn 2015 i werthuso’r safle.
Bwriedir i’r orsaf ymgorffori canolfan
gymunedol, mynediad teithio llesol,
darpariaeth gwybodaeth ac arwyddion,
integreiddio gyda bysiau a chynllun rheoli
traffig i Fagwyr a Gwndy. Byddai Cyngor
Sir Fynwy yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru/NR i ddatblygu a gweithredu
mesurau i roi mynediad bysiau a theithio
llesol o’r orsaf .
Gwella gorsaf fysiau Gwella mynediad bysiau a cherddwyr,
y Fenni
isadeiledd cyfleusterau a gwybodaeth (yn
cynnwys arwyddion a gwybodaeth
ymwelwyr)

Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol / rhaglen
Metro (fel uchod a RI10),
Cynllun Trafnidiaeth
Rhanbarthol, Cyngor Sir
Fynwy, cymuned leol

4

Rhanbarthol/Lleol

Asturiaeth
GRIP £40K,
gorsaf amc. .
£2m-5m

MAGOR Crowdfunding/
Cyngor Sir Fynwy ar
gyfer astudiaeth; rhaglen
Metro/ Cyfraniadau
datblygwr/ Cronfa
Gorsafoedd Newydd

Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol / rhaglen
Metro(IT6), Cynllun
Datblygu Lleol, Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol
Gwella gorsaf fysiau Gwella isadeiledd cyfleusterau a
Cynllun Trafnidiaeth
Trefynwy
gwybodaeth
Cenedlaethol / rhaglen
Metro(IT6), Cynllun
Datblygu Lleol, Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol
Cas-gwent/Cil-yGwelliannau isadeiledd gan gynnwys
Rhaglen Metro, Cyngor
coed – gwella
safle bws a blaenoriaeth bysiau ar hyd y Sir Fynwy (BCT14),
coridor bysiau
coridor allweddol hwn wedi newidiadau adroddiad AQMA
Casnewydd
gwasanaeth a gefnogwyd gan Gyngor Sir
Fynwy
Uwchraddio
Uwchraddio wedi’i drefnu ar gyfer
Cynllun Trafnidiaeth
safleoedd bysiau
llochesi bws mewn prif safleoedd a
Cenedlaethol / Rhaglen
llwybrau allweddol trwy’r sir, gan
Metro (CCRM6), Cynllun

5

Rhanbarthol

I’w
gadarnhau

Rhaglen Metro, Cyngor
Sir Fynwy, cyfraniad
datblygwr

6

Rhanbarthol

I’w
gadarnhau

Rhaglen Metro

7

Rhanbarthol

I’w
gadarnhau

Rhaglen Metro (ar gyfer
isadeiledd), BSSG a
Chyngor Sir Fynwy( i
wella gwasanaethau)

8

Lleol

I’w
gadarnhau

Rhaglen Metro Cyngor
Sir Fynwy; Cyfraniadau
datblygwr
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Enw’r Cynllun

Gwasanaethau
cyswllt trên-bws

Disgrifiad

Ffynhonnell

gynnwys gwybodaeth amser real mewn
lleoliadau allweddol

Trafnidiaeth Rhanbarthol,
aelodau a swyddogion
Cyngor Sir Fynwy,
rhanddeiliaid;
cymunedau lleol
Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol / rhaglen
Metro (CCRM11, IT2),
adroddiad AQMAt

Yn dilyn cyflwyno cyswllt trên-bws yng
Nghyffordd Twnnel Hafren gan
ddefnyddio Llwybrau Gwyrdd, mae
Cyngor Sir Fynwy’n bwriadu edrych ar
gyfleoedd i wella cysylltiadau trên-bws
mewn gorsafoedd eraill.

Blaenoriaeth Arwyddocâd
Cost
Rhanbarthol/ Lleol
/ Cenedlaethol

9

Lleol

I’w
gadarnhau

Ffynhonnell(au) Cyllid

Rhaglen Metro, BSSG a
Chyngor Sir Fynwy

Tabl 3.2 – Rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cyngor Sir Fynwy 2015-2020 – rhaglen flaenoriaeth – Prosiectau heblaw’r Metro
Enw Cynllun

Disgrifiad

Mapio Deddf
Teithio Llesol

Darparu mapiau Teithio Llesol yn ôl gofynion y ATA
Ddeddf Teithio Llesol. Yn ymgysylltu gyda
Sustrans

Gwelliannau
traffig a llwybrau
cerdded Pont
Gwy Trefynwy.

Cyflenwi cynllun amlbwrpas i wella ffordd/
diogelwch ffyrdd/ teithio llesol i wella’r cysylltiad
rhwng dwy ran y dref ar ddwy lan Afon Gwy
ynghyd â gwelliant capasiti mewn cyffordd bwysig
ar gefnffordd drawsffiniol strategol. Mae mwy o
fanylion yn yr adroddiad astudiaeth dichonoldeb ac
amgylcheddol. .
Cyflenwi cynllun aml-bwrpas i wella
ffordd/diogelwch ffyrdd/teithio llesol/ gwella’r
amgylchedd i leihau oedi traffig, gwella trafnidiaeth

Cas-gwent –
lliniaru traffig a
gwelliannau

9

Ffynhonnell

Blaenoriaeth Arwyddocâd
Lleol/Rhan./Cened.
10
Lleol

Cyngor Sir Fynwy,
11
cymuned leol, cais Cronfa
Trafnidiaeth Leol
blaenorol

Cynllun Datblygu
Lleol,adroddiad AQMA

12

9

Rhanbarthol/ lleol

Rhanbarthol/ lleol

Cost

Ffynhonnell(au)
cyllid
I’w
Teithio Llesol /
gadarnhau Cronfa
Trafnidiaeth
Leol; Cyngor Sir
Fynwy
£1.3m
Cronfa
Trafnidiaeth Leol

I’w
Cronfa
gadarnhau Trafnidiaeth Leol
/ Cyfraniad

Mae blaenoriaethau 11 i 15 yn debygol o fod yn rhan o gynigion Cyngor Sir Fynwy I’r Gronfa Trafnidiaeth Lleol 2015/16, os bydd rhaglenni tebyg i raglen 2014/15.
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Enw Cynllun

Disgrifiad

amgylcheddol a
diogelwch ffyrdd
(cyfnod 1
A48/A466 High
Beech)
Rhwydwaith
Teithio Llesol y
Fenni a Llanffwyst

cynaliadwy a gwella ansawdd yr aer yng
nghyffiniau cyffordd allweddol ar y llwybr sy’n
cysylltu’r M48 gyda Chasgwent a Swydd Caerloyw

Ffynhonnell

Blaenoriaeth Arwyddocâd
Lleol/Rhan./Cened.

Datblygu a gweithredu cynllun Teithio Llesol y Cynllun Datblygu Lleol,
13
Fenni a darparu cysylltiadau rhwng ardaloedd mapio Teithio Llesol,
preswyl a chanol y dref, yr orsaf reilffordd, ysbyty cymuned leol, astudiaeth
Nevill Hall, ysgolion a chyfleusterau hamdden ac pont Llanffwyst
ardaloedd a phentrefi yn y cyffiniau. Cynnwys pont
droed a seiclo dros Afon Wysg yn cysylltu’r Fenni
gyda Llan-ffwyst ac elfennau ychwanegol a
ddynodir trwy ymarferiad mapio ac ymgynghori
Teithio Llesol. Gall y rhain gynnwys y canlynol, yn
newydd neu’n welliannau: lonydd beicio, llwybrau,
‘contraflow’, llwybrau, cyffyrdd/croesfannau, llefydd
parcio/storio beiciau, arwyddion, cyrbiau isel/
dilyniant ar draws ffyrdd ymyl. Gall y datblygiad
hefyd ddynodi diogelwch ffyrdd, llwybrau diogel ac
elfennau trafnidiaeth gyhoeddus a fydd yn cael eu
creu trwy gynlluniau cyfalaf Diogelwch Ffyrdd,
llwybrau diogel mewn Cynlluniau Cymunedol neu
fel cynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus.
Rhwydwaith
Datblygu a gweithredu cynllun Teithio Llesol ar Cynnig blaenorol Cronfa 14
Teithio Llesol
gyfer Magwyr a Gwndy i ddarparu cysylltiadau Trafnidiaeth Leol Cyngor
Magwyr a Gwndy teithio rhwng ardaloedd preswyl a chanol y dref, Sir Fynwy. Mapio Teithio
ysgolion a chyfleusterau hamdden ac ardaloedd/ Llesol, cymuned leol.
pentrefi yn y cyffiniau. Mae’n cynnwys llwybr
troed/seiclo o Rogiet i Fagwyr, a’r ddolen goll yn
Ffordd Gyswllt Llanwern. (Estyniad o’r cyfleusterau
presennol i ddarparu llwybr di-dor a chynaliadwy
rhwng Cil-y-coed a Chasnewydd ar hyd coridorau’r
B4245 a’r A4810) ac elfennau pellach a
ddynodwyd yn ymarferiad mapio ac ymgynghori’r
Ddeddf Teithio Llesol. Gall y rhain gynnwys
lonydd/llwybrau beicio/, arwyddion llwybr / llwybrau
troed,
cyffyrdd
a
chroesfannau,
lleoedd
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Cost

Ffynhonnell(au)
cyllid
datblygwr

Lleol/cenedlaethol
Pont:
Teithio Llesol /
(Llwybrau Rhwydwaith amc..
Cronfa
Beicio Cenedlaethol)
£750k,
Trafnidiaeth Leol
pecyn i’w
gadarnhau

Lleol/Cenedlaethol
Rogiet i Teithio Llesol /
(Llwybrau Rhwydwaith Fagwyr
Cronfa
Seiclo Cenedlaethol)
£480k,
Trafnidiaeth
Pecyn I’w Leol, Sewta /
gadarnhau Cyngor Sir
Fynwy, Network
Rail

MLTP v1-0
Enw Cynllun

Parcio a rhannu
Cas-gwent ac
adnodd safle
coetsis
Cynlluniau cyfalaf
Diogelwch ffyrdd

Addysg,
hyfforddiant a
chyhoeddusrwydd
diogelwch ffyrdd

Llwybrau diogel
mewn Cynlluniau
Cymunedol

Goetre/Llanelen,
A4042: lliniaru
traffig a
gwelliannau i

Disgrifiad

Ffynhonnell

parcio/storio
beiciau,
arwyddion,
cyrbiau
isel/dilyniant ar draws ffyrdd ymyl. Gall datblygiad
y cynllun hefyd ddynodi diogelwch ffyrdd, llwybrau
diogel ac elfennau trafnidiaeth gyhoeddus a fydd
yn cael eu cyflenwi trwy gynlluniau cyfalaf
Diogelwch Ffyrdd, llwybrau diogel mewn
cynlluniau
cymunedol
neu
fel
cynlluniau
trafnidiaeth gyhoeddus. Edrychwch hefyd ar
Welliant Gorsaf Magwyr a Gwndy.
Adnodd parcio a rhannu yn ardal Bulwark, o bosib Cynllun Datblygu Lleol,
safle coetsis
Cynllun Trafnidiaeth
Rhanbarthol, astudiaeth
pacio a rhannu Sewta,
adroddiad AQMA
Cynlluniau cyfalaf lle byddai ymyriadau
Data gwrthdrawiadau;
peirianyddol addas a haeddiannol o fantais mewn Fframwaith Diogelwch
lleihau tebygolrwydd damweiniau
Ffyrdd i Gymru; aelodau
Cyngor Sir Fynwy;
aelodau cymunedau
Cynlluniau refeniw diogelwch ffyrdd sy’n cyflenwi Ystadegau rhai’n cael eu
addysg, hyfforddiant a chyhoeddusrwydd ar draws hanafu a’u lladd; aelodau
Sir Fynwy. Cynlluniau i gynnwys Kerbcraft,
a swyddogion Cyngor Sir
Hyfforddiant Seiclo Safonau Cenedlaethol,
Fynwy; rhanddeiliaid,
Megadrive, Pass Plus Cymru, Hyfforddiant
adroddiad AQMACrug
Beicwyr Modur, Gyrwyr Hŷn a chynlluniau eraill
sy’n cael eu datblygu ac yn dod yn gymwys ar
gyfer ariannu.
Cynlluniau i wella hygyrchedd mewn cymunedau Mapio Llwybrau Diogel i
gyda ffocws penodol ar ddarparu llwybrau diogel a Ysgolion; Cynlluniau
chynaliadwy i ysgolion i annog mwy o ddefnydd o Teithio i’r Ysgol, aelodau
ddulliau teithio iachus.
a swyddogion y Cyngor,
cymunedau lleol,
adroddiad AQMA
Diogelwch ffyrdd lleol / gwelliannau Teithio Llesol Cynllun Trafnidiaeth
ynghyd â gwaith llifogydd arfaethedig ar yr A4042 Cenedlaaethol Drafft,
Cyngor Sir Fynwy,
cymunedau lleol
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Blaenoriaeth Arwyddocâd
Lleol/Rhan./Cened.

Cost

Ffynhonnell(au)
cyllid

15

Rhanbarthol/ lleol

I’w
Cronfa
gadarnhau Trafnidiaeth Leol

16

Lleol

I’w
Grant diogelwch
gadarnhau ffyrdd; Cyngor
Sir Fynwy

17

Lleol

I’w
Grant Diogelwch
gadarnhau Ffyrdd; Cyngor
Sir Fynwy

18

Lleol

I’w
Grant SRiC
gadarnhau

19

Rhanbarthol/ lleol

I’w
Cronfa
gadarnhau Trafnidiaeth Leol

MLTP v1-0
Enw Cynllun

Disgrifiad

Ffynhonnell

Blaenoriaeth Arwyddocâd
Lleol/Rhan./Cened.

gerddwyr
Lliniaru traffig
Adeiladu cyswllt newydd i liniaru traffig ym Magwyr Cynllun Datblygu Lleol
20
Magwyr/ Gwndy: a Gwndy. Adran ddwyreiniol y llwybr o bosib yn
cael ei ddarparu mewn cysylltiad â safleoedd tai
strategol. Adeiladu cyswllt newydd o’r M48 i’r
B4245 rhwng Rogiet a Chil-y-coed (Amrywiaeth ar
y cyswllt a gynigiwyd yn rhaglen Gwella Coridor yr
M4). Gweler hefyd gynllun cysylltiedig i ehangu
darpariaeth parcio a reidio Cyffordd Twnnel Hafren
Rhwydwaith
Datblygu a gweithredu cynllun Teithio Llesol ar Mapio Teithio Llesol,
21
Teithio Llesol Cil- gyfer Cil-y-coed i ddarparu cysylltiadau teithio cymuned leol
y-coed
rhwng ardaloedd preswyl a chanol y dref, ysgolion
a chyfleusterau hamdden ac ardaloedd / pentrefi
yn y cyffiniau (gan gynnwys Rogiet a Chyffordd
Twnnel Hafren). Mae’n cynnwys coridor teithio
cynaliadwy Crug i Gil-y-coed ac elfennau eraill a
ddynodwyd trwy ymarferiad mapio ac ymgynghori
y Ddeddf Teithio Llesol. Gall y rhain gynnwys y
canlynol,
yn
newydd
neu’n
welliannau:
lonydd/llwybrau
seiclo/contraflows,
llwybrau
troed/cyffyrdd, cyfleusterau croesi, llefydd parcio a
storio beiciau, arwyddion dangos ffordd, cyrbiau
isel/ dilyniant ar draws ffyrdd ymyl. Gall datblygu’r
cynllun hefyd ddynodi elfennau diogelwch ffyrdd,
llwybrau diogel a thrafnidiaeth gyhoeddus a fydd
yn cael eu gweithredu trwy gynlluniau cyfalaf
Diogelwch Ffyrdd, Llwybrau Diogel mewn
Cynlluniau Cymunedol neu fel cynlluniau
trafnidiaeth gyhoeddus.
Rhwydwaith
Datblygu a gweithredu cynllun Teithio Llesol ar Mapio Teithio Llesol,
22
Teithio Llesol
gyfer Cas-gwent i ddarparu cysylltiadau teithio cymuned leol, adroddiad
Cas-gwent
rhwng ardaloedd preswyl a chanol y dref, yr orsaf AQMA
reilffordd, yr ysbyty, ysgolion a chyfleusterau
hamdden ac ardaloedd / pentrefi yn y cyffiniau, a
ddynodwyd yn ymarferiad ac ymgynghoriad
mapio’r
Ddeddf Teithio Llesol. Gall y rhain
gynnwys y canlynol, yn newydd neu’n welliannau:
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Lleol /Cenedlaethol
(llwybrau Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol)

Cost

Ffynhonnell(au)
cyllid

Cyswllt
newydd
M48 i
B4245
Amc. .
£20m

Cronfa
Trafnidiaeth
Leol, rhaglen
M4, cyfraniadau
datblygwyr

Lleol/ Cenedlaethol
I’w
Teithio Llesol /
(Llwybrau Rhwydwaith gadarnhau Cronfa
Beicio Cenedlaethol)
Trafnidiaeth Leol

Local/National
I’w
Teithio Llesol /
(Llwybrau Rhwydwaith gadarnhau Cronfa
Seiclo Cenedlaethol)
Trafnidiaeth Leol

MLTP v1-0
Enw Cynllun

Safle Coetsis
Trefynwy
Rhwydwaith
Teithio Llesol
Brynbuga

Disgrifiad

Ffynhonnell

lonydd/llwybrau
seiclo/contraflows,
llwybrau
troed/cyffyrdd, cyfleusterau croesi, llefydd parcio a
storio beiciau, arwyddion dangos ffordd, cyrbiau
isel/ dilyniant ar draws ffyrdd ymyl. Gall datblygu’r
cynllun hefyd ddynodi elfennau diogelwch ffyrdd,
llwybrau diogel a thrafnidiaeth gyhoeddus a fydd
yn cael eu gweithredu trwy gynlluniau cyfalaf
Diogelwch Ffyrdd, Llwybrau Diogel mewn
Cynlluniau Cymunedol neu fel cynlluniau
trafnidiaeth gyhoeddus.
Darparu safle coetsis ar hyd coridor yr A40 i annog Cynllun Datblygu Lleol,
gwasanaethau coetsis presennol i alw yn
cymuned leol
Nhrefynwy. Dyhead hirdymor posibl.
Datblygu a gweithredu Cynllun Teithio Llesol ar Mapio Teithio Llesol,
gyfer Brynbuga i ddarparu cysylltiadau teithio rhanddeiliaid, adroddiad
rhwng ardaloedd preswyl a chanol y dref, y coleg, AQMA
safle neuadd y sir, ysgolion a chyfleusterau
hamdden ac ardaloedd / pentrefi yn y cyffiniau, a
ddynodwyd yn ymarferiad ac ymgynghoriad
mapio’r
Ddeddf Teithio Llesol. Gall y rhain
gynnwys y canlynol, yn newydd neu’n welliannau:
lonydd/llwybrau
seiclo/contraflows,
llwybrau
troed/cyffyrdd, cyfleusterau croesi, llefydd parcio a
storio beiciau, arwyddion dangos ffordd, cyrbiau
isel/ dilyniant ar draws ffyrdd ymyl. Gall datblygu’r
cynllun hefyd ddynodi elfennau diogelwch ffyrdd,
llwybrau diogel a thrafnidiaeth gyhoeddus a fydd
yn cael eu gweithredu trwy gynlluniau cyfalaf
Diogelwch Ffyrdd, Llwybrau Diogel mewn
Cynlluniau Cymunedol neu fel cynlluniau
trafnidiaeth gyhoeddus.
Datblygu a gweithredu Cynllun Teithio Llesol ar Mapio Teithio Llesol,
gyfer Gilwern.
cymuned leol

Rhwydwaith
Teithio Llesol
Gilwern
Cyfnodau pellach Mae’r prosiect hwn wedi cyflenwi cysylltiadau Cynllun Datblygu Lleol,
Dolen Trefynwy Teithio Llesol rhwng ardaloedd preswyl a chanol y Cynllun Trafnidiaeth
Connect 2
dref, ysgolion a chanolfannau hamdden fel y nodir Rhanbarthol, Teithio
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Blaenoriaeth Arwyddocâd
Lleol/Rhan./Cened.

23

24

25

26

Cost

Ffynhonnell(au)
cyllid

I’w
Rhaglen Metro
gadarnhau neu’r Gronfa
Trafnidiaeth Leol
Lleol/Cenedlaethol
I’w
Teithio Llesol /
(Llwybrau Rhwydwaith gadarnhau Cronfa
Beicio Cenedlaethol)
Trafnidiaeth Leol
Rhanbarthol

Lleol/Cenedlaethol
(Llwybrau Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol)
Lleol/Cenedlaethol
(Llwybrau Rhwydwaith
Seiclo Cenedlaethol)

I’w
Teithio Llesol /
gadarnhau Cronfa
Trafnidiaeth Leol
I’w
Teithio Llesol /
gadarnhau Cronfa
Trafnidiaeth

MLTP v1-0
Enw Cynllun

Disgrifiad

(Rhwydwaith
Teithio Llesol
Trefynwy)

ym mharagraff 1.5.22. mae cyfnodau arfaethedig Llesol, Cyngor Sir Fynwy,
eraill yn cynnwys Cyswllt Gerddi Troy i A466 Heol cymuned leol, cynigion
Cas-gwent trwy Bont Duke of Beaufort ac elfennau blaenorol
eraill
a
ddynowyd
trwy
ymarferiad
ac
ymgynghoriad mapio’r Ddeddf Teithio Llesol. Gall
y rhain gynnwys y canlynol, yn newydd neu’n
welliannau: lonydd/llwybrau seiclo/contraflows,
llwybrau troed/cyffyrdd, cyfleusterau croesi, llefydd
parcio a storio beiciau, arwyddion dangos ffordd,
cyrbiau isel/ dilyniant ar draws ffyrdd ymyl. Gall
datblygu’r cynllun hefyd ddynodi elfennau
diogelwch ffyrdd, llwybrau diogel a thrafnidiaeth
gyhoeddus a fydd yn cael eu gweithredu trwy
gynlluniau cyfalaf Diogelwch Ffyrdd, Llwybrau
Diogel mewn Cynlluniau Cymunedol neu fel
cynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus.
Estyniad i gynnwys Trefynwy
Cyflwyniad Sewta i fwrdd 27
llywio TrawsCymru,
Cyngor Sir Fynwy

TrawsCymru

Ffynhonnell

Strategaeth
Gostwng cyfyngiadau cyflymder (e.e. ardaloedd 20 Aelodau a swyddogion
cyfyngu cyflymder mya) mewn trefi a phentrefi ledled Sir Fynwy ble
Cyngor Sir Fynwy,
mae’n addas. Angen datblygu
adroddiad AQMA

Cynllunio Teithio Datblygu a gweithredu cynlluniau teithio ar gyfer
cyfleusterau cyngor allweddol; gweithio gyda
Chydlynwyr Cynllun Teithio Rhanbarthol i helpu
busnesau allweddol a chynhyrchwyr teithiau a
datblygiadau newydd i ddatblygu cynlluniau
teithio, annog cynlluniau teithio ysgolion

Blaenoriaeth Arwyddocâd
Lleol/Rhan./Cened.

Rhanbarthol

28

Lleol

Cynllun Trafnidiaeth
29
Rhanbarthol, Cyngor Sir
Fynwy, adroddiad AQMA

Lleol
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Cost

Ffynhonnell(au)
cyllid
Leol, Connect 2
cyllid loteri

I’w
Rhaglen
gadarnhau TrawsCymru /
Cyngor Sir
Fynwy
I’w
Cronfa
gadarnhau Trafnidiaeth Leol
/ Grant
Diogelwch
ffyrdd; Cyngor
Sir Fynwy
I’w
Cyngor Sir
gadarnhau Fynwy,
Cydlynwyr
Cynllun Teithio
Rhanbarthol
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Tabl 3.3 – Rhaglen 2015-2020 Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cyngor Sir Fynwy – rhagor o brosiectau parhaus
Enw Cynllun

Disgrifiad

Mapio llwybrau
diogel i
ysgolion
Gwybodaeth
bysiau

Adolygiad o lwybrau diogel i ysgolion yn unol â’r Mesur Teithio
gan Ddysgwyr (Cymru) a Chanllaw cysylltiedig

Ffynhonnell

Arwyddocad
Ffynhonnell(au)
Lleol/Rhanbarthol/Cenedlaethol
Mesur Teithio gan Ddysgwyr Lleol
Cyngor Sir
(Cymru), adroddiad AQMA
Fynwy

Darparu anserlenni elecgwybodaeth amserlen darllenadwy mewn
tronig hygyrch, taflenni amserlen / gwybodaeth teithio mewn
gwahanol safleoedd gan gynnwys gorsafoedd rheilffordd, a
gwybodaeth amserlen darllenadwy mewn safleoedd bysiau (gan
gynnwys gwybodaeth tocynnau)

Cynllun Trafnidiaeth
Lleol
Rhanbarthol, Strategaeth
Rhwydwaith Bysiau a CT,
aelodau a swyddogion
Cyngor Sir Fynwy;
rhanddeiliaid; cymunedau
lleol (gyda chefnogaeth
Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol/Rhaglen
ymyriad CCRM14), adroddiad
AQMA
Gwella
Darparu gwasanaethau bws ar gyfer cysylltiadau nas darperir gan Cynllun Trafnidiaeth
Lleol a Rhanbarthol
gwasanaeth
weithredwyr bws ar eu risg eu hunain, gan gynnwys
Rhanbarthol, Strategaeth
bysiau lleol
gwasanaethau trawsffiniol
Rhwydwaith Bysiau a CT,
adroddiad AQMA
Gwasanaethau Mae’r cynllun trafnidiaeth Llwybrau Gwyrdd yn wasanaeth bysiau Cynllun Trafnidiaeth
Lleol
Bws hyblyg
hyblyg ac ymatebol sy’n gwneud teithiau ar gais. Mae’n defnyddio Rhanbarthol, Strategaeth
cerbydau llawr isel cwbl hygyrch gyda gyrwyr gwirfoddol. Mae’r
Rhwydwaith Bysiau a CT,
cynllun yn cael ei weithredu trwy drefn aelodaeth ac yn agored i adroddiad AQMA
bawb yn y gymuned.
Ansawdd
Gwella ansawdd gwasanaeth bysiau trwy Gymorthdaliadau
Cynllun Trafnidiaeth
Lleol a Rhanbarthol
Gwasanaeth Gwasanaeth Bysiau (gan gynnwys gwybodaeth trafferthion
Rhanbarthol, Strategaeth
Bysiau
teithio)
Rhwydwaith Bysiau a CT
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ADRAN PEDWAR – RHAGOR O GYNLLUNIAU CYSYLLTIEDIG A
DATBLYGU A DYHEADAU TYMOR CANOLIG A HIRDYMOR HYD AT
2030
Mae adran pedwar yn amlinellu cynlluniau a ragwelir sy’n llwyr ddibynnol ar brosiectau
datbygu, a phrosiectau isadeiledd sy’n annhebygol o gael eu cyfenwi yn ystod oes bum
mlynedd y cynllun hwn.
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Tabl 4.1 – Rhagor o gynlluniau yn deillio o ddatblygu
Enw Cynllun

10

Disgrifiad

Ffynhonnell Arwyddocad
Lleol/
Rhanbarthol/
Cenedlaethol

Cost

Ffynhonnell
(au)

Teithio Llesol – Coridor Heol Gwell cyswllt cerddwyr rhwng y safle a chanol tref Trefynwy
Wonastow Trefynwy
Gwelliannau i gerddwyr
B4245 Llwybr troed Heol
Llwybr troed newydd a chroesfan cerddwyr gyda rheolaeth i sefydlu cyswllt
Crug i Mitel
cynaliadwy rhwng safle datblygu a chanol tref Cil-y-coed

Lleol

I’w
Arian
gadarnhau Datblygwr

Lleol

I’w
Arian
gadarnhau Datblygwr

B4245 – cylchdro Fferm
Rockfield

Lleol

£100k

Lleol

I’w
Arian
gadarnhau Datblygwr

Lleol

I’w
Arian
gadarnhau Datblygwr

Lleol

I’w
Arian
gadarnhau Datblygwr

Gwelliannau gwasanaeth
bws
Cysylltiadau Caerddwyr /
Beicwyr Fferm Deri
Mentrau trafnidiaeth
cynaliadwy

10

Cynllun
Datblygu
Lleol
Cynllun
Datblygu
Lleol
Cylchdro newydd i ddarparu mynediad i safle ddatblygu a phen dwyreiniol
Cynllun
ffordd liniaru arfaethedig Magwyr/Gwndy
Datblygu
Lleol
Darparu gwell gwasanaethau bws ar gyfer safleoedd datblygu strategol
Cynllun
Datblygu
Lleol
Cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy rhwng safleoedd datblygu a’r isadeiledd Cynllun
adeiledig presennol
Datblygu
Lleol
Mentrau trafnidiaeth cynaliadwy addas ynghlwm â safleoedd datblygu eraill, i Cynllun
gynnwys cyfleusterau cerddwyr a beicwyr a gwella darpariaeth trafnidiaeth
Datblygu
gyhoeddus.
Lleol

yn nhrefn yr wyddor
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Tabl 4.2 – Dyheadau tymor hirach
Enw Cynllun

11

Disgrifiad

Ffynhonnell Arwyddocad Ffynhonnell (au)
Lleol/
rhanbarthol/
cenedlaethol

Lliniaru traffig Y Fenni,
Gwelliannau amgylcheddol, diogelwch ffyrdd, Teithio Llesol a Thrafnidiaeth
gwelliannau amgylcheddol a gyhoeddus ynghyd â symud yr A40 o ganol tref Y Fenni
diogelwch ffyrdd

Cyngor Sir
Fynwy

Gorsaf Fysiau Cas-gwent

Cyngor Sir
Fynwy ,
adroddiad
AQMA
Cynllun
Lleol
Datblygu
Lleol,
adroddiad
AQMA
Cynllun
Rhanbarthol l/
Trafnidiaeth lleol
Cenedlaethol
Drafft
Cynllun
Rhanbarthol
Datblygu
Lleol,
adroddiad
AQMA report

Gwelliannau i Orsf Fysiau Cas-gwent a gwaith cysylltiedig

Lliniaru traffig Cas-gwent,
Gwelliannau amgylcheddol a diogelwch ffyrdd i annog teithio cynaliadwy ar
gwelliannau amgylcheddol a goridor presennol yr A48 ynghlwm ag adeiladu Ffordd Osgoi newydd Hardwick
diogelwch ffyrdd
Hill a Chasgwent.

Lliniaru traffig a gwelliannau i Diogelwch ffrydd lleol / gwelliannau Teithio Llesol ynghlwm ag adolygiad
gerddwyr Goetre/Llanelen
arfaethedig yr A4042 rhwng Pontypŵl a’r Fenni
A4042 – gwaith pellach
Lliniaru traffig Brynbuga,
Gwelliannau amgylcheddol a diogelwch ffyrdd i annog teithio cynaliadwy ar
gwelliannau amgylcheddol a goridor presennol yr A472 ynghlwm ag adeiladu ffordd osgoi newydd Brynbuga
diogelwch ffyrdd
ar lwybr hen reilffordd

11

yn nhrefn yr wyddor
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Rhaglen Cefnffyrdd
Llywodraeth Cymru /
Cronfa Trafnidiaeth
Leol
Rhanbarthol/ Rhaglen Metro /
lleol
Cronfa Trafnidiaeth
Leol
Rhaglen Cefnffyrdd
Llywodraeth Cymru /
Cronfa Trafnidiaeth
Leol
Rhaglen Cefnffyrdd
Llywodraeth Cymru /
Cronfa Trafnidiaeth
Leol
Cronfa Trafnidiaeth
Leol
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ADRAN PUMP – GWIRIADAU STATUDOL
Mae Adran Pump yn rhoi manylion am y gwirio Sgrinio Statudol lle mae’r Cynllun
Trafnidiaeth Lleol wedi cael ei asesu yn nhermau effaith ar yr amgylchedd, cydraddoldeb;
cynaliadwyedd ac iechyd.
5.1

Mae canllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer paratoi Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol yn
cadarnhau ei fod yn “symleiddio’r broses y mae angen i awdurdodau trafnidiaeth
lleol ei dilyn wrth ddatblygu eu Cynllun Trafnidiaeth Lleol. Mae’n caniatáu i
awdurdodau trafnidiaeth lleol ddiweddaru cynlluniau neu flaenoriaethau a
ddynodwyd yn y Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol a fabwysiadwyd ganddynt er
mwyn ymateb i newidiadau ers eu cyhoeddi ac i fynd i’r afael â chanfyddiadau a
chynnwys astudiaethau a chynlluniau a ddatblygwyd ers y cyfnod hwn.”

5.2

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y lefel strategol yn perthyn yn uniongyrchol i
Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru (2010 – 2015), ac yn dilyn yr
un weledigaeth, amcanion a blaenoriaethau strategol hirdymor. Yn yr un modd
mae’r holl gynlluniau sylweddol yn seiliedig ar weithredoedd neu gynlluniau generig
y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ac felly wedi cael eu hasesu fel rhan o’r Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol.

5.3

Mae nifer o’r cynigion hefyd yn codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o Gynllun
Datblygu Lleol Sir Fynwy, sydd hefyd wedi mynd trwy broses sgrinio statudol llawn.
Asesiad Amgylcheddol Strategol

5.4

Mae Asesiadau Amgylcheddol Strategol yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth
Ewropeaidd er mwyn sicrhau fod ystyriaethau amgylcheddol yn cael eu
hintegreiddio i waith paratoi a mabwysiadu cynlluniau a rhaglenni. Mae’r gofynion
hyn wedi eu hystyried yn y cyd-destun fel a ganlyn:

5.5

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn cynnwys rhaglen bum mlynedd o fuddsoddiad
trafnidiaeth sy’n gyfuniad o drafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol a gwelliannau
priffyrdd. Mae’r rhaglen Cynllun Trafnidiaeth Lleol pum mlynedd yn cynrychioli
parhad o’r rhaglen pum mlynedd o gynlluniau sydd wedi ei chyflenwi gan y Cyngor
fel rhan o Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Sewta. Mae’r cynlluniau o fewn y
rhaglen yn unol ag amcanion a gweithredoedd y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol
sydd eisoes wedi bod drwy Asesiad Amgylcheddol Strategol ar gyfer y Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol.

5.6

Y ffynhonnell allweddol arall ar gyfer y cynlluniau sy’n gynwysedig yn yr
adnewyddiad o’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yw Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy.
Cafodd polisïau a chynigion datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol Arfarniad o
Gynaliadwyedd oedd yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol fel sy’n ofynnol o
dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliadau Asesiad Amgylcheddol
Strategol. Arfau yw’r rhain sy’n sicrhau fod polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol yn
adlewyrchu egwyddorion datblygu cynaliadwy ac yn rhoi ystyriaeth i effeithiau
sylweddol y cynllun are yr amgylchedd. Mabwysiadodd y Cyngor ddull integredig ar
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gyfer arfarnu ac asesu gan ystyried materion economaidd a chymdeithasol ynghyd
â rhai amgylcheddol. Rhoddodd y broses hon fodd i ddynodi’r materion, heriau a
chyfleoedd amgylcheddol a wynebai Sir Fynwy a bu’n sylfaen ar gyfer paratoi’r
Cynllun Datblygu Lleol. Roedd hyn yn broses ailadroddol drwyddi draw wrth
baratoi’r cynllun ac mae’n cael ei adlewyrchu yng nghynigion a pholisïau’r cynllun.
5.7

Bydd y cynlluniau a amlinellir yn rhaglen bum mlynedd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol
yn cefnogi cyflenwi Strategaeth Trafnidiaeth Cymru (gweler atodiad B) a chefnogi’r
strategaeth ar gyfer twf yn y dyfodol yn Sir Fynwy fel sy’n cael ei amlinellu yng
Nghynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy. Mae Strategaeth Trafnidiaeth Cymru a’r
Cynllun Datblygu Lleol wedi cael arfarniad Strategaeth Trafnidiaeth Cymru a’r
amgylchedd.

5.8

Oherwydd y cysondeb rhwng y Cynllun Trafnidiaeth Lleol, y Cynllun Trafnidiaeth
Rhanbarthol a’r Cynllun Datblygu Lleol, a’r ffaith fod y ddau gynllun arall wedi cael
Asesiad Amgylcheddol Strategol, ni ystyrir fod angen Asesiad Amgylcheddol
Strategol newydd i’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol.
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

5.9

Mae Cyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd yn mynnu fod Asesiad Rheoliadau
Cynefinoedd yn cael ei gynnal lle bydd cynlluniau’n cael eu sgrinio er mwyn
penderfynu pa effeithiau sylweddol y mae’r cynllun yn debygol o’i gael, naill ai’n
unigol neu mewn cyfuniad ag effeithiau cynlluniau a phrosiectau eraill, ar safleoedd
Ewropeaidd sy’n bwysig o ran cadwraeth natur, ac os yw’n berthnasol, pa ‘asesiad
addas’ fydd angen ei gynnal.

5.10 Ni chynhaliwyd asesiad ar wahân ar gyfer y Cynllun Trafnidiaeth Lleol gan fod y
cynlluniau oddi mewn i raglen pum mlynedd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn cael eu
datblygu i gefnogi cyflenwi Strategaeth Trafnidiaeth Cymru a’r Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol. Cafodd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o’r Cynllun Datblygu Lleol
hefyd ei gynnal. Fel gyda’r Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol
Strategol, cafodd yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ei gynnal mewn dull
ailadroddol a pharhaus trwy gydol proses baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol. Daeth yr
asesiad priodol o’r Cynllun wedi’i Adneuo i’r casgliad na fydd y Cynllun Datblygu
Lleol yn cael effeithiau andwyol ar integriti safleoedd Ewropeaidd oherwydd bod y
mesurau lliniaru a argymhellir wedi eu hymgorffori yn y Cynllun Datblygu Lleol.
Mae’r casgliad hwn yn adlewyrchu diwygiadau a wnaed i bolisïau’r Cynllun Datblygu
Lleol o ganlyniad i argymhellion yn codi o’r broses asesu. Felly ni ystyrir fod angen
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol.
Cydraddoldebau a Chynaliadwyedd
5.11 Un o amcanion cyffredinol y Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn, sy’n parhau o’r Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol blaenorol, yw hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a
chydraddoldeb, trwy ddarparu system drafnidiaeth sy’n ddiogel, hygyrch a
fforddiadwy i bob adran o’r gymuned. Bydd gan wahanol adrannau o’r gymuned
anghenion gwahanol o ran trafnidiaeth a mynediad. Mae’n bwysig fod y fath
anghenion yn cael eu deall a’u cymryd i ystyriaeth yng nghyfeiriad cyffredinol y
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Cynllun Trafnidiaeth Lleol ac wrth baratoi cynlluniau trafnidiaeth unigol sy’n cael eu
cyflenwi trwy’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn. Bydd cyfle i ystyried anghenion pob
defnyddiwr, gan gynnwys grwpiau mwy bregus, fesul cynllun, wrth i arian ddod ar
gael ar gyfer cyflenwi’r cynlluniau hynny.
5.12 Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol wedi cael Asesiad o’r Effaith ar
Gydraddoldeb, a chan fod y Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y lefel strategol yn perthyn
yn unionyrchol i’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, ni ystyriwyd ei bod yn addas
nac yn angenrheidiol cynnal Asesiad llawn o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Cafodd
polisïau a chynigion datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol hefyd eu rhoi drwy broses Her
Cydraddoldeb a rhoddwyd ystyriaeth ddyladwy i’r materion a godwyd.
5.13 Cwblhawyd Her Cydraddoldeb, Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb a Her
Cynaliadwyedd ar gyfer y Cynllun Trafnidiaeth Lleol (gweler Atodiad F). Mae hyn yn
cynnwys ystyriaeth o faterion yr iaith Gymraeg.
Asesiad Effaith ar Iechyd
5.14 Nid yw Asesiadau Effaith ar Iechyd yn brofion statudol ond maent yn cael eu
hargymell gan Lywodraeth Cymru. Cynhaliwyd Asesiad Effaith ar Iechyd llawn ar
strategaeth, amcanion, polisïau a chanlyniadau’r Cynllun Datblygu Lleol. Gan fod
rhaglen y Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn gyson gyda’r Cynllun Datblygu Lleol ac y
bydd yn cefnogi ei gyflenwi ni ystyrir fod angen cynnal asesiad ar wahan ar gyfer y
Cynllun Trafnidiaeth Lleol . Gweler hefyd yr her cynaliadwyedd yn atodiad F.
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ADRAN CHWECH – YMGYNGHORI
Mae Adran Chwech yn esbonio sut y mae’r cyngor wedi ymgysylltu gyda rhanddeiliaid yn
natblygiad y Cynllun Trafnidiaeth Lleol, gan gynnwys gwaith a wnaed yn natblygiad y
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a’r Cynllun Datblygu Lleol, gwaith a wnaed gan y Grŵp
Trafnidiaeth Strategol ac ymgynghoriad ffurfiol y Cynllun Trafnidiaeth Lleol.
Ymgynghoriad y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a’r Cynllun Datblygu Lleol
6.1

I wireddu amcanion y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, fe ddilynwyd prosesau
cyfranogi ac ymgynghori helaeth er mwyn sicrhau cefnogaeth a chydweithrediad
pawb oedd yn cymryd rhan yn natblygiad a gweithrediad y strategaethau
perthnasol. Roedd y rhain yn cynnwys y cyhoedd, rhanddeiliaid, partneriaid,
grwpiau pwyso a grwpiau gwirfoddol, sefydliadau cymunedol a masnachol.
Cofnodwyd y canlyniadau yn Natganiad Cyfranogaeth y Cyhoedd y Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol., sydd i’w weld yn www.sewta.gov.uk/regional-transportplan.

6.2

Yn yr un modd cafwyd ymgynghori a rhyngweithio eang gyda phartneriaid a
rhanddeiliaid yn natblygiad cynlluniau allweddol sy’n sail i lawer o brosiectau a
rhaglenni yn adnewyddiad y Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn, gan gynnwys y
rhwydweithiau rheilffyrdd, bysiau a’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus a’r
strategaethau isadeiledd bysiau.

6.3

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy hefyd ei roi drwy ymgynghoriad sylweddol
yn ystod ei baratoi, gan gynnwys nifer o gyfnodau ffurfiol ac anffurfiol fel a ganlyn:

Cyfnod Ymgynghori

Dyddiad Ymgynghori

Cyfranogiad cyn-adneuo ar faterion, gweledigaeth ac
amcanion a dewisiadau twf/gofodol y Cynllun Datblygu Lleol

Cyfranogiad sylweddol
rhanddeiliaid a’r cyhoedd 2008 –
dechrau 2009

Strategaeth a Ffafrir (mynegi’r weledigaeth, amcanion,
dewisiadau strategol, y strategaeth a ffefrir a’r polisiau
strategol)

Cyhoeddwyd ar gyfer
ymgynghoriad ffurfiol Mehefin –
Gorffennaf 2009

Adroddiad ar Ymgynghoriad Strategaeth a Ffafrir

Cyhoeddwyd ar gyfer sylwadau
cyhoeddus anffurfiol Chwefror –
Mawrth 2010

Drafft Ymgynghoriad Dyraniadau Tai Gwledig y Cynllun
Datblygu Lleol

Cyhoeddwyd ar gyfer
ymgynghoriad cyhoeddus
anffurfiol Gorffennaf 2010
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Dyraniad Tai Gwledig Arfaethedig - Astudiaethau Safleoedd
Pentrefol Amgen a Safleoedd Strategol

Cyhoeddwyd ar gyfer
ymgynghoriad cyhoeddus
anffurfiol Ionawr 2011

Adneuo Cynllun Datblygu Lleol (amlinellu’r strategaeth
arfaethedig, polisiau rheoli strategol a datblygu a dyrannu
safleoedd)

Cyhoeddwyd ar gyfer
ymgynghoriad ffurfiol Hydref –
Tachwedd 2011

Safleoedd amgen (roedd hyn yn galluogi’r cyhoedd a
phartïon â diddordeb i fynegi barn am y sylwadau safle odd
yn awyddus i ychwanegu, newid neu ddileu safle yn ystod
ymgynghoriad adneuo’r Cynllun Datblygu Lleol)

Cyhoeddwyd ar gyfer
ymgynghoriad ffurfiol Rhagfyr
2011- Chwefror 2012

Grwp Trafnidiaeth Strategol
Sefydlwyd Grwp Trafnidiaeth Strategol Sir Fynwy yn ystod haf 2014 gyda’r dasg o
ystyried a gwneud argymhellion ynglŷn â thrafnidiaeth ac i hyrwyddo buddiannau
gorau Sir Fynwy. Bydd hyn yn cynnwys pob mater sy’n ymwneud â datblygu
trafnidiaeth gyhoeddus (leol, rhanbarthol a chenedlaethol) a materion strategol yn
ymwneud â datblygu isadeiledd trafnidiaeth (rheilffyrdd a ffyrdd). Mae’r grŵp wedi
bod yn monitro a llywio datblygiad y cynllun trafnidiaeth leol, ac mae aelodau’r grŵp
wedi darparu sylwadau ac adborth ar y broses a’r cynllun sy’n dod i’r amlwg.

Cynrychiolwyr
Allanol

Cynghorwyr

Mae aelodaeth y Grŵp Trafnidiaeth Strategol yn cynnwys y gweinidog Cabinet
perthnasol, ynghyd â phedwar aelod (un wedi ei enwebu o bob pwyllgor ardal),
aelodau eraill trwy wahoddiad gan y cadeirydd ac aelodau o’r cyhoedd i gael eu
penodi trwy gael eu henwebu gan aelodau. Mae’r aelodau presennol yn cynnwys:
Cyng, S.B. Jones (Aelod Cabinet)
Cyng, D.L.S. Dovey (Cadeirydd)
Cyng, A. Easson
Cyng, P. Farley
Cyng, L. Guppy
Cyng, F. Taylor
Cyng, D. Blakebrough
Mr Phil Inskip
Mr David Flint (Grŵp Gweithredol Twnnel Hafren - STAG)
Mr Paul Smith (Trenau Gwell i Gas-gwent - BT4C)
Mr Ted Hand (Grwp Gweithredu Magwyr ar Reilffyrdd)
Mr Ben Grey
Mr Dick Cole (Fforwm Cymunedol Bryn y Cwm)
Mr Paul Turner (Grwp Gweithredu Magwyr ar Reilffyrdd)
Mr Vic Pritchard
Mr C. James

Ymgynghoriad Rhanddeiliaid
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6.4

Cynhaliwyd ymgynghoriad rhanddeiliaid. Dynodwyd y rhanddeiliaid canlynol fel rhai
y byddai ymgynghori â hwy ynglŷn â’r cynllun:








































Bwrdd Rhanbarth-brifddinas Caerdydd
Pob cynghorydd sir
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cyngor Sir Powys
Cyngor Henffordd
Cyngor Swydd Caerloyw
Cyngor Dosbarth Forest of Dean
Cyngor Swydd De Caerloyw
Cyngor Dinas Bryste
LEP Gorllewin Lloegr
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Pob cyngor cymuned
Network Rail
First Great Western
Trenau Arriva Cymru
Cross-Country Trains
Trafnidiaeth Casnewydd
Stagecoach yn Ne Cymru
National Express
Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr
Bus User Cymru
Cymdeithas Cludiant Cymunedol
Sustrans
Heddlu Gwent
CADW
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent
Siambr Fasnach
Fforwm Mynediad Sir Fynwy
Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau
Trosiant Cas-gwent
Grŵp Gweithredu Magwyr ar Reilffyrdd
Grwp Gweithredu Cyffordd Twnnel Hafren
Trenau Gwell i Gas-gwent
Grwp Seiclo y Fenni
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Cafwyd ymateb i’r ymgynghoriad gan:



























Grwp Seiclo y Fenni
Cyngor Tref y Fenni
Anthea Dewhurst, Cyngor Tref y Fenni
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Fforwm Cymunedol Bryn y Cwm
Chris Munslow, Cyngor Tref Trefynwy
Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru
First Great Western
Frances Taylor, Cyngor Sir Fynwy
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent
Ian Jennings [ymholiad]
Jeremy Callard [ymholiad]
Linda Guppy, Cyngor Sir Fynwy [ymholiad]
Cyngor Cymuned Llanelli
Cyngor Cymuned Llandeilo Bertholau
Grŵp Gweithredu Magwyr ar Reilffyrdd
Siambr Fasnach Trefynwy a’r Cylch
Cyngor Dinas Casnewydd (llafar)
Passenger Focus
Phillip Inskip
Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru (SEWREC)
Cyngor Cymuned St. Arvans
Grŵp Gweithredu Twnnel yr Hafren
Stagecoach De Cymru
Sustrans
Grŵp Mynediad Llwybr Brynbuga (UTAG)

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad wedi cael eu hystyried a newidiadau priodol wedi
eu gwneud i’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol drafft. Bydd ymatebion yn cael eu
cyhoeddi ar wahân fel rhan o ddatganiad ymgynghoriad yn ddiweddarach.
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ADRAN SAITH – MONITRO A GWERTHUSO
7.1

Mae canllaw y Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau
lleol baratoi cynllun monitro a gwerthuso, sy’n disgrifio sut y bydd ymyriadau a
ddynodwyd yn cael eu monitro. Ar gyfer pob cynllun (prosiect) dylai’r monitro
gynnwys cyfeiriad at amcan yr ymyriad, mewnbynnau, allbynnau canlyniadau ac
effaith.

7.2

Fel rhan o baratoi’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, datblygodd Sewta gynllun
monitro tair rhan:
1. Dangosyddion Rhanbarthol Strategol - prif ddangosyddion y dylid asesu’r
cynnydd tuag at gyflawni gweledigaeth y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol
yn eu herbyn.
2. Monitro Allbwn a Chanlyniadau - Asesu’r allbynnau ffisegol (fel hyd y lon
fysiau neu lon seiclo) ac allbynnau ymddygiad (fel nifer defnyddwyr neu
fodlonrwydd) ymyriadau / cynlluniau unigol
3. Monitro Gweithgarwch – monitro cynnydd gweithgareddau i hybu’r Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol

7.3

Gellir gweld y rhestr o Ddangosyddion Rhanbarthol Strategol (a chanlyniadau’r
monitro gweithgarwch) yn Adroddiadau Cynnydd Blynyddol Sewta. O ran monitro
allbwn a chanlyniadau, datblygodd Sewta ganllaw Cynllun Arfer Gorau sy’n rhoi
fframwaith ar gyfer cynhyrchu cynllun monitro ar gyfer pob prosiect er mwyn
sicrhau fod ymyriadau yn cael eu monitro mewn ffordd gyson a chadarn er mwyn
gwerthuso eu heffeithiolrwydd a'u cyfraniad i’r cynllun cyffredinol.

7.4

Mae’r Cynllun Arferion Gorau ar gyfer Monitro Allbwn a Chanlyniad yn dynodi pa
nodweddion y dylid eu monitro ar gyfer gwahanol fathau o ymyriad, yn diffinio
amserlenni casglu data, amlygu ystyriaethau allweddol wrth gasglu data, darparu
rhestr wirio o anghenion allweddol, darparu pro-fforma allweddol ac awgrymu
canllawiau cyllid. Mae’n darparu sylfaen a chyfiawnhad i’r gwaith monitro y bydd y
cyngor yn ei wneud (gweler atodiad F).

7.5

Yn unol â chanllaw y Cynllun Trafnidiaeth Lleol, ac ar sail yr enghreifftiau a
roddwyd yn y canllaw a chynllun monitro’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, mae
Tabl 7.1 yn cynnwys rhestr o’r ymyriadau a ddynodwyd, y dangosyddion a fydd yn
cael eu defnyddio i fonitro canlyniadau a ffynonellau data.

7.6

Efallai y bydd angen gweithgarwch monitro gwanhaol gan ddibynnu ar y cynllun
dan sylw. Bydd angen hefyd i raddfa’r gweithgarwch monitro fod yn gymesur â
maint y cynllun sydd i’w gyflenwi.

7.7

Disgwylir y bydd y gweithgarwch monitro yn cael ei gynnal, gydag adroddiad arno,
yn flynyddol, ynghyd â chynlluniau cyflenwi blynyddol, a’i reoli trwy’r fframwaith
rheoli rhaglen.
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Table 7.1 – Cynllun Monitro a Gwerthuso’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol
Ymyriadau

Dangosyddion

Ffynonellau

Gwasanaethau bws
ychwanegol
Gorsafoedd rheilffordd
ychwanegol
Gwell gwybodaeth
trafnidiaeth gyhoeddus

1) Milltiroedd bysiau
2) Nawdd bysiau
Cyfrif

1) Data BSSG
2) Data / arolwg BSSG
Monitro Cyngor Sir Fynwy

1) Nifer o amserlenni a ddarparwyd
2) Nifer o ddarnau gwybodaeth a
ddarparwyd
3) Bodlonrwydd defnyddwyr gyda
gwybodaeth trafnidiaeth gyhoeddus

Blaenoriaeth bysiau ar
hyd coridorau allweddol

1) Amser taith / newid mewn
dibynadwyedd
2) Nawdd bysiau
3) Bodlonrwydd teithwyr

1) Monitro Cyngor Sir Fynwy
2) Monitro gwefan Cyngor Sir
Fynwy / Traveline Cymru /
Ymholiadau data National Rail /
gweithredwyr
3) Arolwg teithwyr bws
Llywodraeth Cymru / Data PF/
arolwg
1) Arolwg Amseroedd Taith
Sewta / arolwg
2) Data / arolwg BSSG
3) Arolwg Teithwyr Bysiau
Llywodraeth Cymru / arolwg
gweithredwyr

Prisiau rhatach

1) Nifer teithiau rhatach
2) Bodlonrwydd teithwyr

1) Gweithredwyr
2) Arolwg Teithwyr Bysiau
Llywodraeth Cymru

Sicrhau fod pob llwybr i’r
ysgol yn ddiogel

1) Nifer cynlluniau teithio ysgolion
2) Nifer llwybrau diogel
2) Damweiniau

Mentrau trafnidiaeth
hyblyg

1) Milltiroedd trafnidiaeth hyblyg
2) Nawdd trafnidiaeth hyblyg
2) Bodlonrwydd teithwyr

Gwella’r rhwydwaith
Teithio Llesol

1) Maint rhwydwaith Teithio Llesol
2) Nifer teithiau ar hyd llwybrau
newydd / a wellwyd
3) Bodlonrwydd defnyddwyr gyda ‘r
Rhwydwaith Teithio Llesol
4) Swm cerdded a beicio i’r gwaith
I’w gadarnhau

1) Cyngor Sir Fynwy / ysgolion
2) Cyngor Sir Fynwy
3) Llywodraeth Cymru / Cyngor
Sir Fynwy / heddlu
1) Cyngor Sir Fynwy Llwybrau
Gwyrdd
2) Cyngor Sir Fynwy Llwybrau
Gwyrdd / data BSSG
2) Arolwg
1) Mapio Deddf Teithio Llesol
2) Cyfrif beiciau / arolwg
3) Arolwg
4) Data cyfrifiad

Gwella mynediad cludo
nwyddau
Gwella diogelwch
trafnidiaeth gyhoeddus

Gwella ansawdd
gwasanaeth trafnidiaeth
gyhoeddus

1) Mesurau diogelwch bysiau a
weithredwyd
2) Bodlonrwydd teithwyr
1) Mesurau ansawdd bysiau a
weithredwyd
2) Bodlonrwydd teithwyr
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I’w gadarnhau
1) Data BSSG / Cyfrif Cyngor Sir
Fynwy

2) Arolwg teithwyr bysiau
Llywodraeth Cymru / data
trafnidiaeth gyhoeddus / arolwg
1) Data BSSG / Cyfrif Cyngor Sir
Fynwy

2) Arolwg Teithwyr Bysiau
Llywodraeth Cymru / Data
Llywodraeth Cymru / arolwg
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Ymyriadau

Dangosyddion

Ffynonellau

Gwella gwasanaethau
trafnidiaeth cyhoeddus i
safleoedd allweddol

1) Newidiadau mewn hygyrchedd
2) Gwasanaeth trafnidiaeth
gyhoeddus i safleoedd allweddol
3) Defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus i
safleoedd allweddol
4) Bodlonrwydd gyda gwasanaethau
trafnidiaeth gyhoeddus i safleoedd
allweddol
1) Nifer o fysiau’n cyfarfod trenau
2) Bodlonrwydd teithwyr gydag
integreiddio amserlenni

1) Llywodraeth Cymru
2) Amserlenni
3) Arolygon Cynllunio Teithio
4) Arolygon Cynllunio Teithio

Gwella integreiddio
amserlenni trafnidiaeth
gyhoeddus

1) Amserlenni
2) Arolwg Teithwyr Bysiau
Llywodraeth Cymru / data
trafnidiaeth gyhoeddus /arolwg

Integreiddio defnydd tir a Swm y cyllid a sicrhawyd ar gyfer
pholisi trafnidiaeth
ymyriadau trafnidiaeth cysylltiedig â
datblygu
Tocynnau integredig
1) Cynlluniau a ddarparwyd
2) Nifer teithiau gyda thocynnau
integredig
3) Bodlonrwydd teithwyr gyda
thocynnau integredig
Prisiau is
Bodlonrwydd teithwyr gyda phrisiau

Parcio a theithio

Cynnal a chadw
rhagweithiol
Hyrwyddo Teithio Llesol

Gwelliannau i’r system
reilffordd ranbarthol

Addysg diogelwch ffyrdd
Gwelliannau diogelwch
ffyrdd
Cyfyngiadau cyflymder

Gwelliannau priffordd a
dargedwyd

1) Cyfrif Cyngor Sir Fynwy
2) Data BSSG / gweithredwyr
3) Arolwg Teithwyr Bysiau
Llywodraeth Cymru / data
Trafnidiaeth Gyhoeddus
Arolwg Teithwyr Bysiau
Llywodraeth Cymru / data
Trafnidiaeth Gyhoeddus
1) Nifer lleoedd parcio a theithio
1) Gweithredwyr / Cyfrif Cyngor
2) Nifer defnyddwyr parcio a theithio Sir Fynwy
3) Bodlonrwydd teithwyr gyda pharcio 2) Gweithredwyr / arolwg
a theithio
3) Gweithredwyr / arolwg
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
1) Gwybodaeth am y Rhwydwaith
Teithio Llesol
2) Bodlonrwydd defnyddwyr gyda’r
Rhwydwaith Teithio Llesol
1) Nifer lleoedd i feiciau mewn
gorsafoedd trenau
2) Nifer defnyddwyr beic a reidio
3) Bodlonrwydd defnyddwyr gyda
mynediad i orsafoedd. Elfennau’r
Cyngor (h.y. mynediad a chyfnewid)
yn unig. Gweler hefyd integreiddio,
gwybodaeth a thocynnau.
1) Nifer pobl a hyfforddwyd
1) Nifer ffyrdd a wellwyd
2) Damweiniau
1) Nifer cyfyngiadau cyflymder
2) Nifer troseddau goryrru
3) Bodlonrwydd preswylwyr
1) Data Cynllun Teithiau Priffyrdd
2) Cyfrifon Traffig
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1) Mapio’r Ddeddf Teithio Llesol
2) Arolwg

1) Gweithredwyr / cyfrif Cyngor
Sir Fynwy
2) Gweithredwyr / arolwg
3) Gweithredwyr / arolwg

1) Monitro Cyngor Sir Fynwy
1)Cyfrif Cyngor Sir Fynwy
2) Llywodraeth Cymru / Cyngor
Sir Fynwy / Heddlu
1) Cyngor Sir Fynwy
2) Heddlu
3) Arolwg
1) Llywodraeth Cymru / arolwg
2) Llywodraeth Cymru / Cyngor
Sir Fynwy / arolwg
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Ymyriadau

Dangosyddion

Ffynonellau

Gostegu traffig

1) Nifer cynlluniau gostegu traffig
2) Bodlonrwydd preswylwyr
1) Nifer cynlluniau teithio
2) Teithiau rhannu ceir
3) Cynnydd mewn trafnidiaeth
gynaliadwy trwy gynllunio teithio

1) Cyfrif Cyngor Sir Fynwy
2) Arolygon
1) Cynllunio Cyngor Sir Fynwy /
Cydlynwyr Cynllunio Teithio
Rhanbarthol
2) Rhannu Lifftiau / Cydlynwyr
Cynllunio Teithio Rhanbarthol
3) Cydlynwyr Cynllunio Teithio
Rhanbarthol

Cynllunio teithio

Gweithio gyda datblygwyr Gweler y polisi defnydd tir a
thrafnidiaeth integredig

- 52 -

