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Crynodeb Gweithredol

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) yn gartref i 1.5M o bobl, 
sy'n cwmpasu daearyddiaeth amrywiol ac unigryw o'r arfordir 
i'r dyffryn i’r mynydd; hanes sy'n cwmpasu crwsibl y chwyldro 
diwydiannol, diwydiant a ysgogodd y byd yn y 19eg ganrif a 
dechrau'r 20fed ganrif a sylfaen y GIG. Mae bellach yn cefnogi 
cymdeithas amlddiwylliannol amrywiol fodern o bob rhan o'r byd 
yn ogystal â'i hiaith a'i hanes unigryw ei hun.

Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru 
(LlC) a Trafnidiaeth Cymru, mae'r rhanbarth 
yn gweithio i gyflwyno cynlluniau uchelgeisiol 
ar gyfer datblygu ac ehangu ei rwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus wrth wraidd economi 
gynaliadwy a thecach. Mae'r papur hwn yn 
canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol 
rheilffyrdd teithwyr ac yn nodi'r cynlluniau 
sylfaenol i'w datblygu dros y 10-15 mlynedd 
nesaf. Bydd hyn yn ychwanegu at uwchraddio 
llinell calon y cymoedd gwerth £740Mi gyda 
gwasanaethau cyflymach ac amlach wedi’u 
trydaneiddio Ffigur 23 yn cael eu cyflwyno yn 
2023/4 gan Trafnidiaeth Cymru.

Er bod gwasanaethau bysus integredig clir, 
polisi prisiau tocynnau a theithio llesol yn 
elfennau hanfodol o raglen gyffredinol y Metro 
nid ydynt yn cael eu hystyried yn fanwl yn y 
papur hwn. Yn yr un modd, bydd y Cynllun 
Datblygu Strategol disgwyliedig yn darparu'r 
sail statudol ar gyfer polisi defnydd tir yn y 
dyfodol a datblygiad sydd wedi'i integreiddio 
â'r Metro.

Y brif ystyriaeth wrth ddatblygu cynlluniau yw 
bod teithiau ceir cyn Covid yn cynnwys 80% 
o gyfran y modd cymudo Ffigur 1, sy'n dangos 
bod marchnad fawr heb ei chyffwrdd ar gyfer 
trafnidiaeth gyhoeddus. Mae'n amlwg bod 
angen gwell cynnyrch trafnidiaeth gyhoeddus 
ar y rhanbarth sy'n gallu denu'r 80% sy'n 
dal i ddefnyddio eu ceir dros drafnidiaeth 
gyhoeddus.

Drwy edrych ar waith a dadansoddi cynharachii, 
cyfrifwyd y gellid sicrhau buddion o dros £4Bn 
ar gyfer y rhanbarth dros 30 mlynedd drwy 
gyfuno buddion traddodiadol defnyddwyr 
trafnidiaeth a'r manteision economaidd 
ehangach posibl a alluogir gan y Metro. 

Yr Argyfwng Hinsawdd a'r angen i leihau ein 
dibyniaeth ar geir
Wrth ddatblygu gweledigaeth gydlynol ar gyfer rheilffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus integredig ar draws 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae bygythiad yr argyfwng hinsawdd yn mynnu mai ein blaenoriaeth 
yw cyflwyno cynigion sy'n newid ein ecosystem symudedd yn sylweddol. Mae hyn yn unol â'n 
rhwymedigaethau amgylcheddol a lles ehangach ac mae'n mynd y tu hwnt i ymyriadau trafnidiaeth yn unig.

Newidiadau yn y Modd Cymudo yng Nghymru, 2003 - 2017

Ffigur 1 Ymchwil y Senedd, Cyfran modd cymudo yng Nghymru 2017
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Mae'r angen amlwg i ddatgarboneiddio yn awgrymu bod angen lleihau ein dibyniaeth ar ein ceir 
yn sylweddol. Mae hyn yn bwysig, gan fod defnyddio ceir yn gyfrifol am dros 60% o allyriadau CO₂ 
trafnidiaeth; byddai hyd yn oed ecosystem ceir wedi'i thrydaneiddio'n llwyr gyda phŵer a gynhyrchir 
yn gyfan gwbl drwy ynni adnewyddadwy (nad yw'n realistig yn y tymor byr), ond yn lleihau cyfanswm 
yr allyriadau ceir gan 50% o bosibl. Er y byddai hyn yn cael ei groesawu, mae costau cymdeithasol 
ehangach defnyddio ceir yn gofyn i ni fynd ymhellach.

Allyriadau CO₂ Trafnidiaeth yn yr UE

Ffigur 2 Allyriadau CO₂  yn ôl modd, Asiantaeth Yr Amgylchedd yr UE 2016iii Ffigur 3 Trafnidiaeth Teithwyr % yn y DU 1952 – 2015

Mae llawer o'r twf yn y defnydd o gar o'r lefelau 
cymharol isel yn y 1950au wedi'i alluogi gan 
y ffenomenon o alw a ysgogwyd o ganlyniad 
i adeiladu ffyrdd, gan alluogi datblygiadau 
newydd mewn ceir, sydd wedi creu angen am 
fwy o deithiau ceir, sy'n gofyn am fwy o le ar y 
ffordd i'w darparu. Cylch anrhinweddol.  Mae 
hefyd yn realiti llwm, bod y mwyafrif llethol o 
geir y byd yn treulio  95% o'u hamser o bosibl 
yn gwneud dimviiiv. Ar wahân i fod yn ddefnydd 
aneffeithlon iawn o adnoddau naturiol prin, mae 
gorfod dylunio ein dinasoedd o amgylch ceir 
pan nad ydynt yn symud, cyn waethed â gorfod 
gwneud hynny pan maen nhw’n symud. 

Fel oedd yn wir ledled y DU yn ystod y 
1950au-1970au, cafodd llawer o'n seilwaith 
rheilffyrdd ei dynnu ac adeiladwyd drosto o 
ystyried y twf enfawr mewn perchnogaeth 
a defnydd o geirv Ffigur 3. Dim ond nawr y 
cydnabyddir ffolineb yr ymyriadau hynny o 
ystyried y twf yn y defnydd o reilffyrdd dros 
yr ugain mlynedd diwethaf a nawr yr angen 
dybryd i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. 
Gwaith arbenigwyr fel Martin Mogridgevi 
wnaeth arwain y ffordd o ran cydnabod 
methiant adeiladu ffyrdd ar raddfa fawr.

Cyfran Moddol Trafnidiaeth y DU (1952-2015)
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Rydym hefyd wedi cael ein dadsensiteiddio i'r 
costau cymdeithasol enfawr a delir gan bob 
un ohonom o ganlyniad i ddefnyddio ceir; 
150,000 o ddamweiniau traffig ar y ffyrdd yn 
y DU bob blwyddynvii, 28,000 o anafiadau 
difrifol a 1,700 o farwolaethau yn ogystal ag 
20,000 i 30,000 o farwolaethau cynamserol 
yn deillio o ansawdd aer gwaelviii. 

Mae angen i ni ystyried o ddifrif pa fath o 
ddyfodol yr ydym am ei gael Ffigur 4. Os 
gallwn sicrhau newid sylweddol i drafnidiaeth 
gyhoeddus a theithio llesol, byddwn yn 
darganfod fod gennym fwy na digon o le ar 
y ffyrdd i'r rhai sydd dal angen neu’n dewis 
defnyddio ceir ar gyfer teithiau penodol. 
Wedi'r cyfan, dim ond 20 o 30% o draffig sy'n 
achosi 100% o dagfeydd fel y canfu Comisiwn 
Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymruxiiix.

Yn y cyd-destun hwn, mae angen ystyried 
ymyriadau, gan gynnwys rhai cyllidol, i 
annog pobl i beidio â defnyddio ceir: newid 
ymddygiad; codi cyfalaf; a dosrannu’n deg mwy 
o gostau cymdeithasol allanol defnyddio ceir i 
ddefnyddwyr ceir. Yn ôl Adolygiad Annibynnol 
diweddar Llywodraeth Cymru o Godi Tâl ar 
Ddefnyddwyr Ffyrddx yng Nghymru: 

… mae angen dybryd am ddatblygu a 
chyflwyno "Fframwaith Polisi Cenedlaethol 
ar gyfer Codi Tâl ar Ddefnyddwyr Ffyrdd 
yng Nghymru" cyn gynted â phosibl."

Lefelu a Datblygu 
Economaidd 
Cynaliadwy
Yr un mor bwysig, mae angen cydategol 
hefyd i ddatblygu economi gynaliadwy a 
thegach ac, fel y dywedodd Llywodraeth 
y DUxivxi, , i, "lefelu". Mae'r rhain yn eiriau 
eang y mae angen meddwl amdanynt yn 
iawn wrth ddatblygu a gweithredu cynlluniau 
ac sy'n mynd y tu hwnt i drafnidiaeth. Ni 
allwn barhau i fwydo economi nad yw'n 
rhoi cyfrif priodol am ddisbyddu adnoddau 
naturiol yn anghyfrifol, ein hamgylchedd a 
chynhyrchu gormod o CO₂. Yn yr un modd, 
mae heriau dirywiad ôl-ddiwydiannol sy'n 
effeithio ar lawer o rannau eraill o'r DU, yn 
ogystal â Phrifddinas-ranbarth Caerdydd, 
yn gofyn am fwy na rhethreg. I lefelu, fel y 
dywedodd Llywodraeth Cymru, mae angen 
gwahaniaethu cadarnhaol yn y ffordd y gwneir 
penderfyniadau ariannu a buddsoddi. Mae hyn 
hyd yn oed yn bwysicach o ystyried graddfa 
ac effaith economaidd cynlluniau rheilffyrdd 
sy'n cael eu datblygu mewn mannau eraill 
yn y DU (yn enwedig HS2) sydd â'r potensial 
i gael effaith negyddol ar economi Cymru 
heb ymyriadau trafnidiaeth pellach. Gall 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 
gydweithio â Phrifddinas-ranbarth Caerdydd i 
fynd i'r afael â'r her hon.

Nodwedd allweddol gweledigaeth P-RC yw 
grid integredig o ansawdd uchel o wasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus (rheilffyrdd a bysus) 
sy'n cyflwyno un rhwydwaith cydgysylltiedig i'r 
teithiwr. O ystyried targedau datgarboneiddio 
Llywodraeth Cymruxii mae angen newid 
sylweddol arnom, gyda'r nod yn y pen draw, 
yn amodol ar ddadansoddiad pellach, o leihau 
cyfran y modd car i 40% neu lai efallai (a oedd 
yn gyffredin tan y 1950au) o 80% heddiw; mae 
hyn yn awgrymu cynnydd sylweddol mewn 
trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol – o 
gyfanswm cyfran modd o 20% heddiw, i fod 
yn nes at 60%. Ochr yn ochr â hyn, mae'r 
weledigaeth yn rhagweld amrywiaeth o 
ymyriadau datblygu economaidd ac adfywio sy'n 
gysylltiedig â thrafnidiaeth ar draws y rhanbarth.

Yn y tymor byr, bydd hyn yn cynnwys: 
rhwydweithiau bysus wedi'u hail-ddylunio 
wedi'u hintegreiddio â gwasanaethau rheilffordd 
metro newydd a gynlluniwyd fel rhan o'r 
cam nesaf o'r Metro erbyn 2023/4; darparu 
prisiau a thocynnau integredig; gwelliannau i 
orsafoedd a chyfnewidfeydd; ac ailddatblygu 
Gorsaf Caerdydd Canolog. Fodd bynnag, 
mae'r weledigaeth yn mynd y tu hwnt i hynny 
ac yn nodi uchelgais ar gyfer rhwydwaith 
rheilffyrdd estynedig fel asgwrn cefn rhwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus integredig, i'w ddatblygu 
a'i gyflawni dros y 10-15 mlynedd nesaf.

Gweledigaeth

Rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus strategol ar 
gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n darparu 
gwasanaethau trafnidiaeth dibynadwy, effeithlon 
a fforddiadwy o ansawdd uchel i gefnogi datblygu 
economaidd cynaliadwy ac adfywio cymdeithasol.

Rhwydwaith a Gwasanaethau 
Rheilffyrdd

Cyflawni gweledigaeth Rheilffyrdd P-RC 
Ffigur 5 yn cynnwys:

 — Mae uwchraddio Prif Linell De Cymru 
(PLDC) yn flaenoriaeth gynnar, i ffurfio 
asgwrn cefn rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus y rhanbarth drwy orsafoedd 
newydd a chymysgedd o wasanaethau 
cyflym rhyng-ddinesig a chymudo 
lleol; yn benodol, mae angen mwy o 
wasanaethau o Temple Meads Bryste 
drwy Gasnewydd a Chaerdydd i 
Abertawe a Gorllewin Cymru.Mae hyn 
yn gyson â'r mesurau a nodwyd gan 
Fesurau Comisiwn Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru 

 — i fynd i'r afael â thagfeydd ar y 
rhwydwaith rheilffyrdd i ganiatáu mwy 
o wasanaethau ar Reilffordd Glynebwy, 
Marches, Cangen Maesteg, Bro 
Morgannwg (BM) a Rheilffyrdd y Ddinas 
a Coryton yng Nghaerdydd

 — Ailddefnyddio rheilffyrdd cludo 
nwyddau lle mae'r galw'n cyfiawnhau 
(e.e. Aberdâr - Hirwaun)

Ffigur 4 Data ar ddefnydd ffyrdd dros gapasiti
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VOC > 1 

Regular Congestion
0.85 < VOC ≤ 1 

Moderate Congestion
0.45 < VOC ≤ 0.85 
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VOC ≤ 0.45 
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 — Cyflwyno gorsafoedd newydd pellach, yn 
ogystal â'r rhai sydd wedi'u cynnwys yn 
nhrawsnewidiad craidd LlCC, i gysylltu 
mwy o bobl a lleoedd â rhwydwaith y Metro

 — Ailddefnyddio a chysylltu rheilffyrdd nas 
defnyddir i greu Cledrau Croesi a Chylch 
Caerdydd, i ddarparu gwasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus mynych ac o 
ansawdd uchel ar draws llawer o ardal 
ddinesig Caerdydd, y Bae a'u hymestyn 
drwy Goridor y Gogledd-orllewin i Rondda 
Cynon Taf i Donysguboriau a Phont-y-clun

 — Gwell cysylltiadau ar draws y cymoedd, 
gan ddefnyddio bysus a thramiau, wedi'u 
hintegreiddio drwy gyfnewidfeydd 
o ansawdd uchel gyda gwasanaeth 
rheilffordd LlCC newydd rhwng y gogledd 
a'r de; bydd hyn yn cyflwyno grid sy'n 
gwneud mwy o deithiau rhwng y cymoedd 
yn ymarferol ac yn fforddiadwy gan 
ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

 — Ailgysylltu Caerffili â Chasnewydd gan 
ddefnyddio rheilffordd nwyddau Machen a 
gwasanaethau trên tram, gellir defnyddio’r 
dramffordd ar y stryd yng Nghasnewydd 
i osgoi gwrthdaro â'r PLDC prysur a 
chefnogi adfywio yng Nghasnewydd.

Mae cynlluniau ledled Cymru a'r DU hefyd a 
allai helpu economi'r P-RC Ffigur 6 er enghraifft: 
Mynediad Western Rail i /Heathrow; gwella’r HS2 
Cam 2 a rheilffyrdd i'r de-orllewin o Birmingham 
i ganiatáu mwy o wasanaethau rhwng Caerdydd 
(drwy’r HS2) a lleoedd fel Manceinion, Leeds, 
Sheffield, Newcastle ac i Gaeredin a Glasgow; 
datblygiad Metro integredig ym Mae Abertawe 
a Bryste; a gwell gwasanaethau o’r gogledd i’r de 
yng Nghymru.

Gwasanaethau Bysus ac Integreiddio

Er na thrafodir y pwnc yn fanwl yma, mae'n 
rhaid i'r rhaglen reilffyrdd hon ailgynllunio 
rhwydweithiau bysus (gan gynnwys mwy o 

gyfnewidfeydd rheilffyrdd/bysus) ac integreiddio 
prisiau a thocynnau i ddarparu'r rhwydwaith sengl 
cydgysylltiedig y mae teithwyr yn ei ddisgwyl. 
Mae hyn yn hanfodol er mwyn denu rhai o'r 80% o 
bobl sydd ar hyn o bryd (cyn Covid) yn defnyddio 
ceir ar gyfer y rhan fwyaf o'u teithiau.

Manteision Ehangach, Adfywio, 
Gweithio Hyblyg a Datblygu Sy'n 
Canolbwyntio ar Dramwy

Bydd gwell cysylltedd rhyng-ranbarthol ac o 
fewn y rhanbarth yn galluogi marchnadoedd 
llafur mwy effeithlon ac yn helpu i ddatblygu'r 
economi ranbarthol. Er enghraifft, nododd 
Llywodraeth Cymru fanteision ffurfiol 
defnyddwyr trafnidiaeth o hyd at £1Bn y gellid 
eu gwireddu drwy wella PLDC yn ei "Achos 
dros Fuddsoddi" yn 2018xiii; ac fe wnaeth y 
dadansoddiad lefel uchel fel rhan o Astudiaeth 
Effaith Metro 2013xiv, nodi'r potensial i wella'r 
economi ranbarthol gan £4Bn dros 30 mlynedd 
o'r ystod lawn o gynlluniau a nodwyd ar y pryd.

Mae manteision amgylcheddol a lles ehangach 
hefyd y gellir eu gwireddu; efallai mai llai o 
allyriadau carbon, gwell ansawdd aer a llai o 
ddamweiniau traffig ar y ffyrdd yw'r rhai mwyaf 
arwyddocaol.

Gall rhai cynlluniau, megis Cledrau Croesi 
Caerdydd / Coridor y Gogledd-orllewin, gefnogi 
datblygiadau tai mwy cynaliadwy, cysylltiedig 
a dwys ar hyd coridor cyfan, a elwir Datblygiad 
sy’n Canolbwyntio ar Dramwy (DCD), yn ogystal 
â galluogi datblygiadau yng Nghanol Dinas 
Caerdydd, Bae Caerdydd a Thonysguboriau.

Yn yr un modd, gall y cynigion ar draws canol 
y cymoedd helpu i ailgyfeirio daearyddiaeth 
economaidd y rhanbarth rhag bod yn fwy na 
theithiau i / o Gaerdydd yn unig ac felly cefnogi 
datblygiad mewn lleoedd fel Pontypridd.

Mae'r rhaglen hon hefyd yn gyfle i ychwanegu 
at y manteision hynny drwy amrywiaeth 
o ymyriadau datblygu ac adfywio sy'n 
canolbwyntio ar orsafoedd er mwyn sicrhau'r 
manteision mwyaf posibl o'r buddsoddiad yn ein 
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r rhain 
yn cynnwys:

 — Canol Dinas Caerdydd a’r Bae  

 — Canol Dinas Casnewydd

 — Nantgarw/Trefforest

 — Canol Tref Pontypridd

 — Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr a Safle Ford

 — Ardal Fenter Glynebwy

 — Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

 — Canol Tref Merthyr a'r cynlluniau ar 
gyfer Castell Cyfarthfa

 — Hybiau Allweddol fel Tref y Barri, 
Caerffili, Pont-y-pŵl, Aberdâr, ac ati

Os gallwn ymgorffori DCD yn ein ecosystem 
gynllunio a datblygu, gallwn ddechrau annog 
adleoli mwy o'n siopau, swyddfeydd, ysgolion, 
ysbytai ac ati i ffwrdd o leoliadau "y tu allan 
i'r dref" mewn ceir, yn ôl i ganol ein trefi a'n 
dinasoedd lle mae trafnidiaeth gyhoeddus dda 
yn haws ac yn llai costus i'w gyflawni. Ceir hefyd 
amrywiaeth o ymyriadau sy'n canolbwyntio 
mwy ar y gymuned y gellir eu datblygu mewn 
lleoedd fel y Porth, Maesteg a Butetown.

Bydd effaith Covid a'r ffenomen o weithio mwy 
hyblyg (drwy rai gweithleoedd cartref a lleol) 
yn newid patrymau galw. Fodd bynnag, y cyfle 
gwirioneddol yw lleihau cyfnod brig symud fel 
bod llai ohonom yn gorfod teithio ar adegau 
prysur i un cyfeiriad ddwywaith y dydd. Yn y 
cyd-destun hwnnw, o ystyried y lefelau uchel 
iawn o ddefnydd ceir cyn Covid, a'r angen 
am fwy o ddatblygiadau sy’n canolbwyntio 
ar dramwy, mae angen llawer mwy o gapasiti 
trafnidiaeth gyhoeddus arnom o hyd.

Gall yr ystod lawn o gynlluniau a gyflwynir 
yma roi hwb sylweddol i'r manteision hynny 
a phan gânt eu hychwanegu at y buddion i 
ddefnyddwyr trafnidiaeth a gyfrifwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn 2018, byddant yn 
cyfiawnhau rhaglen gyfalaf fawr dros y 10-15 
mlynedd nesaf o £2-3Bn o bosibl.

Y Camau Nesaf
Y prif gamau sy'n angenrheidiol i ddatblygu'r 
weledigaeth hon yw bod y P-RC yn cydweithio 
â phartneriaid allweddol (gan gynnwys 
awdurdodau lleol, LlC, Trafnidiaeth Cymru, yr 
Adran Drafnidiaeth, Llyw y DU, NR) i:

 — Sicrhau cefnogaeth o bob rhan o'r 
rhanbarth

 — Datblygu a mireinio'r cynlluniau 
hyn ymhellach drwy Gynllun Metro 
Trafnidiaeth Cymru a rhaglenni Datblygu 
Achosion Busnes; bydd y gwaith hwn yn 
cadarnhau cwmpas, cyflwyno fesul cam, 
manteision a chostau'r cynigion hyn sy'n 
dod i'r amlwg

 — Sicrhau cyllid hirdymor cymesur (cyfalaf 
a refeniw); gan gynnwys ystyried 
mesurau rheoli galw (e.e., ardoll parcio 
yn y gweithle, codi tâl ar ddefnyddwyr 
ffyrdd)xv, Ardoll Seilwaith Cymunedol, 
Cyllid Cynyddiad Treth ac ati

 — Cyflwyno ymyriadau datblygu 
economaidd, datblygiadau sy’n 
canolbwyntio ar dramwy ac adfywio 
sy'n canolbwyntio ar drafnidiaeth 
gyhoeddus ar draws y rhanbarth cyfan 
sy'n cyd-fynd â gorsafoedd Metro a 
choridorau trafnidiaeth gyhoeddus.

Rwy'n amau y byddai'r Athro Marquand 
o Ysgol Cysylltiadau Diwydiannol ym 
Mhrifysgol Caerdydd, a nododd y cysyniad 
metro gyntaf yn ei lyfr "South Wales 
Needs a Plan", a gyhoeddwyd yn 1936, yn 
croesawu'r cynigion hyn.
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Crynodeb o Ymyriadau Allweddol

Ffigur 5 Blaenoriaethau Rheilffyrdd Strategol P-RC

#1 Cardi� & Vale Network Review & Redesign

Illustration only, not all stations, routes or services shown

#3 Upper Valleys Bus Network Review & Redesign

#4 Bridgend Bus Network
Review & Redesign

#2 Newport & Monmouthshire
Bus Network Review & Redesign
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Table 1: Priority Rail Schemes

South Wales Main Line (SWML) Upgrade
-  Mix of intercity express & local commuter services & new stations
-  Enhanced line speed and capacity

Route and service upgrade to Birmingham

VoG service enhancements

Ebbw Valley service enhancements

Abertillery spur

Maesteg line service enhancements & potential tram train 
operation and local extendibility

Marches line service enhancements

Cardi� Crossrail & NW Corridor tram-train
- City and Coryton link and service upgrade
- Bay line extension to Rover Way
- Tram train on SWML to Newport/STJ
- NW Corridor to Pontyclun
- Extend tram train west from Pontyclun
- Extend tram train to Penarth and lower Penarth

Mid-valley tram train connection
- Tram train from Rhondda to Ystrad Mynach via         

Pontypridd, Abercynon and Nelson
- New Stations at: Pontypridd bus station, Nelson,

Tredomen Business Park

Caerphilly-Newport tram train
- Re use and extend Machen freight branch to Caerphilly
- On street “tramway section” over SWML and via Royal Gwent

Aberdare-Hirwaun

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Z

L

Table 2: Economic Development Sites & Regeneration 
                Opportunities

Cardi� Central, Central Quay, Butetown Cardi� Bay

GE Life Science Innovation Park

Newport Knowledge Quarter

Nantgarw/Treforest Industrial Estate

Llanwern/Glan Llyn

Cardi� Parkway

Cardi� Airport/St Athan Business Park

Development and regeneration in Pontypridd

Llanilid

Bridgend City Centre and Ford Site

Ebbw Vale Enterprise Zone

Merthyr Town Centre and Cyfarthfa Castle

Multiple Local Regeneration Opportunities

Bus Network Redesign Suggested Key Bus Hubs/Interchanges

#1 Cardi� & the Vale of 
Glamorgan

#2 Newport, 
Monmouthshire &
Ebbw Valley

Cardi� Central, Waungron Rd, Heath 
Hospital, Heath Halts, Bay/Arena, Queen St, 
Rover Way/Newport Rd Barry Town, 
Pontyclun, Barry Docks, Cogan, Cowbridge

Newport, Cwmbran, Pontypool, 
Abergavenny, Monmouth, Newbridge, 
Ebbw Vale, Chepstow, Llanwern, Severn 
Tunnel Junction

Merthyr, Aberdare, Pontypridd, Bargoed, 
Newbridge, Blackwood, Porth, Ystrad 
Mynach, Ebbw Vale, Abercynon, Llanbradach

Bridgend, Porthcawl, Pyle, Maesteg#4 Bridgend

#3 Mid & Upper Valleys
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Cyd-destun Polisi

Mae'r deg awdurdod lleol yn Ne- ddwyrain Cymru wedi dod at ei 
gilydd i ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdyddxvi gyda'r bwriad o 
gefnogi datblygu economaidd cynaliadwy ar draws y rhanbarth cyfan.  
Wrth wneud hynny mae'r angen i ddatblygu sgiliau, cefnogi arloesedd 
a gweithredu gwell seilwaith ffisegol a digidol o'r pwys mwyaf. Yn 
wyneb pandemig byd-eang a'r argyfwng hinsawdd, dyma'r amser i 
fod yn glir ar flaenoriaethau ar draws y rhanbarth.

Mae'r papur hwn yn nodi'r blaenoriaethau 
ar gyfer buddsoddi mewn gwasanaethau a 
seilwaith rheilffyrdd teithwyr strategol dros 
y 10-15 mlynedd nesaf. Mae hyn yn bwysig 
gan y bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn 
darparu asgwrn cefn rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus integredig ar draws y rhanbarth 
ac yn galluogi mesurau cydategol mewn 
perthynas â gwasanaethau bysus integredig, 
teithio llesol a datblygu sy'n canolbwyntio ar 
dramwy (DCD).

Mae'r cynigion hyn yn ychwanegu at y 
rhai sydd eisoes yn cael eu datblygu drwy 
Brifddinas-ranbarth Caerdydd, Llywodraeth 
Cymru (LlC) a Thrafnidiaeth Cymru (TC).
Mae'r rhain yn cynnwys y gwaith presennol 
gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei gyflawni 
gan Trafnidiaeth Cymru i weithredu'r 
trawsnewidiad gwerth £740M o Linell Calon 
y Cymoedd gyda mwy o wasanaethau a 
gwasanaethau cyflymach wedi'u trydaneiddio, 
sydd i fod i gael ei gwblhau erbyn 2023/4; 
yn ogystal â Rhaglen Metro+ P-RCxvii, Metro 
Canolog a Fframwaith Gwella'r Metro, sy'n 
cyflwyno ystod o fesurau tactegol ar draws 
y rhanbarth i wella hygyrchedd trafnidiaeth 
gyhoeddus.

Polisi Llywodraeth Cymru
Wrth ddatblygu ei safbwynt ar flaenoriaethau 
rheilffyrdd strategol, mae P-RC hefyd yn 
adlewyrchu polisi ehangach Llywodraeth 
Cymru a chynigion trafnidiaeth penodol fel y'u 
nodir yn nogfennau polisi Llywodraeth Cymru 
a datganiadau ategol. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 — Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth 
Genedlaetholxviii 

 — Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015xix 

 — Fframwaith Datblygu Cenedlaetholxx

 — Cynllun Carbon Isel Llywodraeth 
Cymruxxi a’r Cynllun Ansawdd Aerxxii

 — Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016xxiii

 — Datganiad Polisi: Amcanion Trafnidiaeth 
Gyhoeddus Hygyrch a Chynhwysol 2017

 — Strategaeth Trafnidiaeth Cymruxxiv (ar 
gyfer yr ymgynghoriad – gweler isod)

 — Llywodraeth Cymru, Adolygiad Annibynnol 
o Godi Tâl ar Ddefnyddwyr Ffyrddxxv 

Ffigur 6 Metros Integredig ym Mryste, Bae Abertawe a Phrifddinas-ranbarth Caerdydd (Metro De Cymru)

South Wales
(CCR) Metro

Bristol Metro

England

W
ales

Bris
to

l C
hannel

Swansea
Bay Metro

From Cardi� enhanced faster services to
North Wales, Chester, Liverpool etc.

From Cardi� faster direct
services to: Birmingham, 
Leeds, Manchester, 
Newcastle, Glasgow, 
Nottingham etc. via classic
compatible HS2 services

From Swansea Bay 
via Cardi� faster
direct services to: 
Bristol Temple Meads 
(4tph), London (4tph) 
and Heathrow
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Yn fwy penodol, mae Llywodraeth Cymru 
hefyd wedi bod yn datblygu ei gweledigaeth 
a'i blaenoriaethau ar gyfer rheilffyrdd drwy 
nifer o ddogfennau a datganiadau; mae'r 
rhain yn ategu datganiadau tebyg gan 
Gomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, 
awdurdodau lleol y rhanbarthau a Phrifddinas-
Ranbarth Caerdydd Gyda'i gilydd, mae'r rhain 
yn cynnwys:

 — 2018, Yr Achos dros Fuddsoddi a 
chefnogi Achosion Amlinellol Strategol 
y Rhaglen (AASRh)xxvi

Nododd hyn fuddion defnyddwyr 
trafnidiaeth gwerth dros £2 filiwn y 
gellid eu gwireddu ledled Cymru gyda 
rhaglen buddsoddi cyfalaf gymesur; 
byddai'r ffigur hwn yn uwch pe bai'r ystod 
lawn o gynlluniau sydd gan Lywodraeth 
Cymru yn cael eu datblygu, a Manteision 
Economaidd Ehangach, yn cael eu 
hystyried.

 — 2019, Rheilffordd i Gymruxxvii xxviii

Mae hwn yn nodi'r achos dros ddatganoli 
pwerau rheilffyrdd, cynlluniau cyfredol, 
ystyriaethau lles ehangach ac uchelgeisiau 
ar gyfer datblygu rheilffyrdd yn y dyfodol 
ac arloesi ledled Cymru. Cefnogwyd 
hyn gan ddatganiad yn nodi dyheadau 
allweddol Llywodraeth Cymru o ran 
gwasanaethau ac amseroedd teithio a 
oedd yn cynnwys estyniadau i Fetro De 
Cymru a'r angen i ddarparu o leiaf 4tya ar 
gyfer gwasanaethau Metro trefol

 — Canfyddiadau Comisiwn Trafnidiaeth 
De-ddwyrain Cymru (SEWTC)xxix

Mae'r gwaith hwn yn nodi pwysigrwydd 
buddsoddiad pellach sylweddol ar hyd 
coridor Prif Linell De Cymru (PLDC) 
(drwy fwy o wasanaethau a gorsafoedd 
ychwanegol) i ddarparu asgwrn cefn 

rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus 
integredig ar draws De Cymru gyfan

 — Gwaith datblygu cynllun ffurfiol ac 
achos busnes pellach gan Trafnidiaeth 
Cymru, LlC, a/neu awdurdodau lleol 
sy'n ymwneud â phrosiectau fel gwella 
amlder Glynebwy, amlder Maesteg a 
Choridor Gogledd-orllewin Caerdydd / 
Cledrau Croesi Caerdyddxxx

 — Mae Network Rail hefyd wedi bod yn 
datblygu Achosion Amlinellol Strategol 
o dan arweiniad yr Adran Drafnidiaeth 
(AT) ar gyfer cynlluniau gan gynnwys: 
Uwchraddio'r Llinell Liniaru ac amseroedd 
teithio rhwng Abertawe a Chaerdydd. 
Er eu bod yn cael eu croesawu, 
nid yw’r rhain yn agos at uchelgais 
strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y 
rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru.

 — Blaenoriaethau Gwella Rheilffyrdd 
Hydref 2020xxxi

Er mwyn dod â’r holl flaenoriaethau 
strategol sy'n dod i'r amlwg ynghyd ar 
gyfer gwella rheilffyrdd ledled Cymru, 
cynhyrchodd Llywodraeth Cymru ei 
Blaenoriaethau Gwella Rheilffyrdd. Ym 
Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, ail-
nododd hyn yr angen am uwchraddio 
PLDC yn sylweddol, mesurau ar 
Linellau Glynebwy, Marches a Maesteg 
a chynlluniau fel Coridor y Gogledd-
orllewin/ Cledrau Croesi Caerdydd

Er gwaethaf cyfyngiadau'r setliad datganoli 
o ran pwerau rheilffyrdd a chyllido, mae 
Llywodraeth Cymru, serch hynny, drwy 
Trafnidiaeth Cymru, wedi datblygu cam 
sylweddol nesaf Metro De Cymru. Bydd hyn 
yn sicrhau manteision sylweddol o ganlyniad 
i’r trawsnewidiad presennol gwerth £740Mxxxii 
o Llinell Calon y Cymoedd, sydd dan gontract 
ac yn darparu'r sylfaen ar gyfer y cynigion a 
nodir yma.

Strategaeth Trafnidiaeth Cymru

Ffigur 7 Strategaeth Trafnidiaeth Cymru - Hierarchaeth Trafnidiaeth

Cerdded a Beicio

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Ultra Isel
Cerbydau Allyriadau

Preifat Arall
Cerbydau Modur

Mae Strategaeth Trafnidiaeth Cymruxxxiii, 
er ei bod yn dal i gael ei datblygu, yn nodi 
gweledigaeth ar gyfer trafnidiaeth a fydd yn cael 
ei hadlewyrchu mewn cynigion ar gyfer P-RC.

System drafnidiaeth effeithiol, fforddiadwy 
a hygyrch sy'n dda i'r economi, yn dda 
i unigolion a chymunedau, yn dda i'r 
amgylchedd ac yn dda i Gymru.

Mae Strategaeth Trafnidiaeth Cymru hefyd 
yn nodi "hierarchaeth cynllunio trafnidiaeth" 
sy'n rhoi blaenoriaeth i ateb y galw am 
deithio drwy gerdded, beicio a thrafnidiaeth 
gyhoeddus cyn cerbydau modur preifat.

Mae STC yn nodi mai ffocws yr hierarchaeth 
buddsoddi mewn trafnidiaeth Ffigur 7 fydd:

 — Lleihau'r angen i deithio'n 
anghynaliadwy (os o gwbl), drwy 
fabwysiadu mesurau a pholisïau sy'n 
dod â gwasanaethau'n agosach i bobl

 — Ehangu a hyrwyddo dewisiadau teithio 
mwy cynaliadwy

 — Gwneud gwell defnydd o'r rhwydwaith 
trafnidiaeth presennol, gan sicrhau bod 
seilwaith trafnidiaeth newydd yn cael ei 
gynllunio ochr yn ochr â seilwaith arall 
fel bod cysylltiad priodol rhwng pobl a'u 
cymunedau.
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Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
Amlygwyd pwysigrwydd gwell cysylltedd trafnidiaeth gan Bartneriaeth Twf Economaidd 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y "Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd"xxxiv a bwysleisiodd 
fod cysylltedd yn hollbwysig – yn ddigidol ac yn gorfforol:
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Hybiau Strategol
Y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caer�li, Cil-y-coed, Cwmbrân, 
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Ffigur 8 Hybiau Strategol ac Ardaloedd Cyfle P-RC (Cynllun Diwydiannol a Thwf Economaidd P-RC)

"Mae angen seilwaith dibynadwy ar y 
rhanbarth sy'n cysylltu'r rhanbarth, o fewn 
a thu hwnt, i hybu cynhyrchiant a ffyniant. 
Mae cynlluniau presennol y Metro yn gam 
sylweddol i'r cyfeiriad hwn, a byddwn yn 
cyflwyno cynigion pellach i fanteisio i'r eithaf 
ar y potensial a gynigir yn y dyfodol gan ei 
ddatblygiad. Byddwn yn sicrhau bod gennym 
seilwaith ffyrdd, rheilffyrdd, awyr a digidol 

(sefydlog a symudol) i'n cysylltu â'r byd. Gan 
weithio gyda'n partneriaid byddwn yn gwneud 
y canlynol (mewn perthynas â thrafnidiaeth):

 — Parhau i weithio'n agos gyda 
Llywodraethau'r DU a Chymru i 
ddatblygu, gwella a gweithredu'r 
rhwydwaith trafnidiaeth ymhellach 
er mwyn gwella cysylltiadau o fewn y 

rhanbarth, lleihau tagfeydd a chysylltu 
pobl

 — Croesawu'r Metro fel asgwrn cefn i 
gysylltu P-RC a siapio lleoedd ar ei 
rwydweithiau

 — Datblygu cyfres o leoedd cyflogaeth 
strategol ar draws y rhanbarth i 
ddiwallu anghenion busnesau

 — Datblygu cynigion ar gyfer tai sy'n 
effeithlon o ran ynni ac sy'n hygyrch

 — Rhwydweithiau cyfleustodau – sicrhau, 
er enghraifft, ein bod yn barod ar 
gyfer dyfodol cerbydau trydan a/neu 
hydrogen.

Bydd ffocws strategol ar draws y rhanbarth 
Ffigur 8 yn galluogi trefi allweddol ar draws y 
rhanbarth i fod yn gysylltiedig gan sicrhau bod 
twf yr economi yn gytbwys ac yn gynhwysol."

Llywodraeth y DU 
“Lefelu”
Croesewir y ffaith fod Llywodraeth y 
DU bellach yn archwilio'r cyfle i "lefelu" 
buddsoddiad rheilffyrdd ledled y DU; dylid 
cydnabod hefyd fod llwyddiant terfynol 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a rôl allweddol Metro oddi mewn 
iddi, yn cydnabod y berthynas rhwng datblygu 
economaidd a chysylltedd trafnidiaeth.

Mae Adolygiad Cysylltedd Undeb Llywodraeth 
y DU a gyhoeddwyd yn ddiweddar xxxv hefyd 
yn gyfle i fynd i'r afael â rhai o'r materion sy'n 
dal i gyfyngu ar wasanaethau rheilffyrdd yng 
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Byddai'r 
P-RC yn croesawu cyfle i gyfrannu at waith 
Syr Peter Hendy sy’n arwain yr adolygiad ar 
gyfer Llywodraeth y DU. 

Mae P-RC hefyd yn cefnogi barn Llywodraeth 
Cymru na all 'Lefelu' gwirioneddol olygu 

ambell i brosiect rheilffordd newydd, ad hoc 
a benderfynir yn Whitehall, rhaid iddo fod 
yn rhan o ddull strategol o hyrwyddo twf 
ym mhob rhan o'r DU. Ni all ychwaith fod yn 
ymwneud â mynediad cyfartal – nid dim ond 
y gallu i roi cynnig am ffynonellau ariannu 
newydd - rhaid iddo ymwneud â chanlyniadau 
ac ymgais wirioneddol i leihau'r bwlch yn y byd 
go iawn o ran buddsoddiad mewn seilwaith 
rheilffyrdd rhwng Cymru a gweddill y DU. 
Mae hyn yn gofyn am rywfaint o wahaniaethu 
cadarnhaol i wrthsefyll manteision ardaloedd 
fel de-ddwyrain Lloegr. Rhaid i 'lefelu' fod 
yn rhywbeth sy'n cynnwys llywodraethau 
datganoledig yn ystyrlon wrth gynllunio a 
llywodraethu ei ddull gweithredu.

Mae hyn yn bwysicach fyth o ystyried graddfa 
ac effaith economaidd bosibl cynlluniau 
rheilffyrdd sy'n cael eu datblygu mewn 
mannau eraill yn y DU (yn enwedig HS2) 
sydd â'r potensial i gael effaith negyddol ar 
economi Cymru heb ymyriadau trafnidiaeth 
pellach.

Cyflymder Uchel 2 
(HS2) a Buddsoddiad 
Rheilffyrdd Llywodraeth 
y DU yng Nghymru
Mae nifer o adroddiadau, papurau a 
datganiadau Llywodraeth Cymru xxxvi wedi 
canfod bod problemau o ran y setliad 
datganoli gan ei fod yn effeithio ar fuddsoddi 
mewn seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru. 
Mae'r data'n glir, mae rhwydwaith rheilffyrdd 
Cymru wedi'i danariannu'n sylweddol ac 
yn systematig o ran gwella yn erbyn y 
rhwydwaith mewn mannau eraill yn adolygiad 
ar gyfer Llywodraeth y DU ers degawdau. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif 
tanwariant ar gyfer cyfnod 2001-2029 o £3BN
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Mae hyn yn bwysig, gan fod gwelliannau'n 
gwella gallu, capasiti, dibynadwyedd y 
rhwydwaith rheilffyrdd. Felly, mae'r gyfran 
gyfyngedig o fuddsoddiad o'r fath yng 
Nghymru, dros gyfnod hir, wedi arwain at 
wasanaethau llai deniadol, gan ddenu llai 
o deithwyr sy'n arwain at gyfran foddol is a 
chymorthdaliadau uwch yn erbyn gweddill 
y DU. Mae hyn yn wahanol i'r Gwariant 
Gweithrediadau, Cynnal a Chadw ac 
Adnewyddu (GCChA) sy'n ymwneud â chynnal 
gallu a dibynadwyedd presennol y rhwydwaith.

Un o oblygiadau'r setliad datganoli unochrog 
yw bod gan HS2 (sy'n darparu capasiti 
rheilffyrdd y mae mawr ei angen ar gyfer 
Lloegr) brosiect sydd i bob pwrpas yn cael ei 

"ariannu gan drethdalwyr Cymru" ond fel y 
nodir yn nadansoddiad yr Adran Drafnidiaeth 
yn cyflwyno anfanteision sylweddolxxxvii 
ar gyfer De Cymru. Er y rhagwelir y bydd 
economi'r DU yn derbyn budd-dal o £15Bnxxxviii 
bydd Cynnyrch Domestig Gros De Cymru yn 
colli tua £200M y flwyddyn; mae effeithiau 
negyddol tebyg i dde-orllewin Lloegr gyda 
Bryste yn colli £100M y flwyddyn, a Chaerloyw, 
Caerfaddon a gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf 
£100M arall.

Bydd P-RC yn gweithio'n adeiladol gyda 
Llywodraeth y DU, ond mae'n gwbl gefnogol 
o ymdrechion Llywodraeth Cymru i sicrhau 
setliad cwbl ddatganoledig a theg ar gyfer 
ariannu a rhyddhau pwerau dros seilwaith a 
gwelliannau rheilffyrdd.

Cyd-destun Economaidd

Mae'n hanfodol bod cysylltedd y Rhanbarth yn cael ei wella, 
yn fewnol ac yn allanol i ganolfannau allweddol yn y DU ac yn 
rhyngwladol. Bydd hyn yn gwella mynediad i gyflogaeth i'r holl 
gymunedau yn ne-ddwyrain Cymru, tra'n caniatáu llif di-dor ac 
effeithlon o bobl a nwyddau.

Adlewyrchir y dyheadau hyn yn amcanion 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd sef creu economi leol sy'n 
Gysylltiedig, Cystadleuol a Gwydn. 
Cyhoeddodd dri adroddiad yn nodi manylion 
pellach am y themâu hyn ac sy'n darparu cyd-
destun ar gyfer y blaenoriaethau rheilffordd 
sy'n dod i'r amlwg:

 — Cyflwr y Rhanbarth Rhan 1: 
Cysylltiedigxxxix

 — Cyflwr y Rhanbarth Rhan 2: Cystadleuolxl 

 — Cyflwr y Rhanbarth Rhan 3: Gwydnxli

Mae rhywfaint o'r data economaidd a 
demograffig allweddol ar gyfer y rhanbarth 
wedi'u cyhoeddi mewn papurau ategol; ceir 
crynodeb byr isod. Dylid nodi, ar wahân i 
gyflwyno metrigau ar lefel awdurdod lleol, 
y gall hefyd fod yn ddefnyddiol defnyddio 
setiau data ar lefel ranbarthol, neu ar lefel 
fwy gronynnaidd gan ddefnyddio Ardal 
Gynnyrch Ehangach Haen Is neu Ganol 
(AGEHI, AGEHG). Y gwir yw bod amrywiaeth o 
wahanol faterion, heriau a chyfleoedd ar draws 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ogystal â 
gwahaniaethau mewn rhai mesurau hyd yn oed 
o fewn awdurdodau lleol unigol.

Poblogaeth

O ran poblogaethxlii yr amcangyfrifiad canol 
blwyddyn 2019 cyfun ar gyfer De-ddwyrain 
Cymru oedd 1.54M, gyda Chaerdydd y 
mwyaf o bell ffordd gyda 364,000; RhCT 
yr ail fwyaf gyda 241,000; Blaenau Gwent 
y lleiaf, gyda 70,000. Nododd y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol hefyd (yn seiliedig ar 
ddata cyfrifiad 2011) mai poblogaeth Ardal 
Adeiledig Caerdydd (mae’r AA yn cynnwys 
rhannau o Fro Morgannwg, Caerffili a RhCT) 
yw 447,000 gyda dwysedd o 43 o bobl yr 
hectarxliii sy’n ei gwneud yn un o'r Ardaloedd 
Adeiledig mwyaf poblog yn y DU. Mae'r un 
peth hefyd yn wir am rannau helaeth o ardal 
drefol de-ddwyrain Cymru fel y dangosir yn 
Tabl 3. Mae deall demograffeg ac yn enwedig 
dwysedd a graddau'r ardaloedd adeiledig, yn 
bwysig gan eu bod yn gallu nodi pa foddau a 
gwasanaethau sydd fwyaf priodol efallai.
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Ardal Adeiledig (SYG 2011) Poblogaeth AA  
mewn miloedd

Dwysedd AA  
personau yr hectar – pyh

Caerdydd (inc Pontypridd, Caerffili a Phenarth) 447 44

Casnewydd (inc Cwmbrân a Phont-y-pŵl ) 306 36

Tonypandy 62 49

Pen-y-bont ar Ogwr 58 30

Y Barri 54 38

Merthyr 44 38

Aberdâr 31 39

Abertawe (gan gynnwys Castell-nedd) 300 34

Manceinion Fwyaf 2,500 41

Lerpwl 864 43

Tyneside 774 43

Nottingham 729 42

Bryste 617 43

Tabl 3: Poblogaeth AA y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Ddewiswyd (Cyfrifiad 2011)

Amcangyfrifon poblogaeth awdurdodau unedol 2014 (2019, 2029, 2039)

Dwysedd poblogaeth (personau fesul cilomedr sgwâr) (canol 2017)

Ardaloedd adeiledig o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Ffigur 9 Poblogaethau amcangyfrifedig a rhagamcanol ar gyfer Awdurdodau Lleol ym Mhrifddinas-ranbarth 

Caerdydd (yn seiliedig ar 2014)

Ffigur 10 Ardaloedd trefol a dwysedd poblogaeth awdurdodau lleol (gwahanol i AA i'r chwith)
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Economaidd
Y Gwerth Ychwanegol Crynswth rhanbartholxliv 
yn 2018 o dde-ddwyrain Cymru oedd 77% o 
gyfartaledd y DU. Er bod ffigurau cymudo yn 
ystumio niferoedd Gwerth Ychwanegol Crynswth 
awdurdodau lleol, Caerdydd oedd uchaf ar 113% 
a Blaenau Gwent oedd isaf ar 46%. Dylid nodi 
bod Gwerth Ychwanegol Crynswth a Chynnyrch 
Domestig Gros yn tueddu i fod yn llai defnyddiol 
ar raddfeydd sy'n llai nag ardaloedd economaidd 
swyddogaethol. 

Yn fwy defnyddiol efallai, mae'r ffigurau ar gyfer 
incwm gwario aelwydydd grosxlv yn dangos bod 
y rhanbarth ehangach yn 80% o gyfartaledd y 

DU; Sir Fynwy yw'r uchaf ar 102%, ac yna Bro 
Morgannwg ar 92%; Roedd Caerdydd tua'r un 
faint â Chasnewydd ar 81% gyda Blaenau Gwent 
yr isaf ar 67%. Mae cyflogau wythnosol ar eu 
huchaf yn y rhanbarthxlvi ym Mro Morgannwg, Sir 
Fynwy a Thorfaen.

Mae gan Gaerdydd, gyda 39, fwy o Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI)xlvii yn y 10% 
uchaf o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
(MALlC) nag unrhyw awdurdod lleol arall yng 
Nghymruxlviii, yr agosaf nesaf yw RhCT ar 27, 
yna Casnewydd gyda 23; gyda Blaenau Gwent a 
Phen-y-bont ar Ogwr ar 6. 

Cymudo a Chyfran Moddol
Mae graddfa'r symudiadau o fewn y rhanbarth hefyd yn gymhleth, gyda'r nifer uchaf o 
symudiadau i/o Gaerdydd ac o amgylch Caerdydd. 

Tabl 4: Data Cymudo Awdurdod Lleol StatsCymru 2018

Total number 
of working 
residents in  

the area

Total number  
of people  
working 

 in the area

Number of  
people living and 

working within  
the same area

Number of  
people 

commuting out  
of the area

Number of  
people 

commuting into 
the area

Bridgend 66,200 59,300 43,500 22,700 15,700

Vale of Glamorgan 61,600 40,700 30,000 31,600 10,700

Cardiff 193,400 260,200 161,700 31,700 98,600

Rhondda Cynon Taf 103,200 71,800 53,200 49,900 18,600

Caerphilly 80,700 58,400 40,200 40,600 18,200

Blaenau Gwent 30,000 18,200 13,300 16,700 4,900

Torfaen 40,800 35,400 21,300 19,500 14,100

Monmouthshire 44,300 45,600 26,700 17,700 18,900

Newport 70,700 78,100 42,800 27,900 35,300

Merthyr Tydfil 26,400 25,200 14,600 11,800 10,600

Total 717,300 693,100 660,300 57,000 32,700

Fodd bynnag, mae llawer o symud ar draws 
y rhanbarth. Er enghraifft, yn unol â data 
StatsCymruxlix: yn gyffredinol mae cyfanswm 
o 717,000 o drigolion sy'n gweithio ym 
Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd y mae 
660,000 ohonynt yn byw ac yn gweithio yn 
y rhanbarth gyda 57,000 yn cymudo allan (yn 
cynnwys tua 25,000 i Fryste a de-orllewin 
Lloegr a 12,000 i Abertawe a Gorllewin 
Cymru) a 33,000 yn cymudo i mewn. Mae hyn 
yn golygu ffigur cymudo allan net o 24,000 
gan adael poblogaeth waith gyffredinol yn 
y rhanbarth o 693,000; gyda 260,000 yng 

Nghaerdydd a 433,000 mewn mannau eraill 
yn y rhanbarth.Mae data SYG 2011 Ffigur 11 
hefyd yn dangos y patrymau sy'n dangos yr 
heriau symudedd gwahanol iawn ar draws y 
rhanbarth.

O ran y cyfradd moddol, mae'r rhanbarth yn 
parhau i fod yn orddibynnol ar y defnydd o 
geir, sydd ar gyfer cymudo yn gyfrifol am dros 
80% o deithiau.

Image: WilkinsonEyre
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Llifau cymudo (cyrchfan tarddiad net) (2011)

Dull teithio i'r gwaith, pob preswylydd arferol rhwng 16 a 74 oed (2011)
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Ffigur 11 Patrymau Cymudo (Ffynhonnell: SYG: Cyfrifiad poblogaeth, 2011)

Ffigur 12 o Adroddiad P-RC – Cyfran Moddol (2011)

Y berthynas â De-orllewin Lloegr a  
Bae Abertawe
Mae dros 3M o bobl yn byw rhwng Swindon ac Abertawe Ffigur 13 gan gynnwys dinasoedd 
a dinas-ranbarthau Bryste, Caerdydd a Chasnewydd; ardal drefol gyfun sydd â photensial 
crynodiad mawr ar draws nifer o ddiwydiannau gan gynnwys gwasanaethau ariannol a 
phroffesiynol, lled-ddargludyddion, biotechnoleg, a chynyrchiadau teledu/ffilm.

Ffigur 13 Mae Prif Linell Great Western/Prif Linell De Cymru yn gwasanaethu dros 3M o Fryste i Abertawe

Nodwyd y potensial hwn yn 2018 gan Swyddfa 
Ysgrifennydd Gwladol Cymrul. Fodd bynnag, 
mae'r uchelgais hwn yn dibynnu ar wella 
capasiti'r rheilffyrdd a lleihau amseroedd teithio 
rhwng Dinas-ranbarth Bae Abertawe, Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, Bryste, Llundain a Heathrow.

Mae gan ranbarthau De Cymru a De-orllewin 
Lloegr fwy na 10 prifysgol, ac economi gwerth 
£107 biliwn sy'n cynnwys 156,000 o fusnesau, gan 
gynnwys gwasanaethau ariannol a phroffesiynol 
sy’n tyfu, sectorau peirianneg uwch, cyfryngau 
creadigol a digidol. Mae'r ardal hefyd yn elwa o 
amgylchedd naturiol unigryw ac amrywiol.

Dylid nodi rôl sefydliadau addysg uwch mwyaf 
blaenllaw Cymru a'u heffaith ar yr economi 
genedlaethol hefyd; Mae Prifysgol Caerdydd 
, er enghraifft, yn un o brifysgolion ymchwil 
mwyaf blaenllaw'r DU a oedd ymysg y pump 
uchaf yn yr asesiad rhagoriaeth ymchwil ffurfiol 

diwethaf yn 2014li. Roedd ei rôl yn hollbwysig 
ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
ddiweddarlii Cytundeb y Fargen Ddinesig 
i ddatblygu clwstwr lled-ddargludyddion 
cyfansawddliii yn y rhanbarth. 

Roedd adroddiad, gan Metro Dynamicsliv, yn 
nodi sylfaen dystiolaeth gref ar gyfer partneriaeth 
drawsffiniol, gan gyflwyno argymhellion a 
fyddai'n sbarduno gwell seilwaith, buddsoddiad, 
rhyngwladoli a thwf cynhwysol ar draws De-
orllewin Lloegr a De Cymru.

Un o flaenoriaethau'r adroddiad hwnnw oedd 
integreiddio gwelliannau i ffyrdd a rheilffyrdd 
er mwyn gwella cysylltedd. Mae'r flaenoriaeth 
hon wedi'i mireinio'n gyfres o amcanion 
cysylltedd ym Mhrosbectws Porth y Gorllewin 
Gwanwyn 2020lv. . Yn haf 2020 cyhoeddodd 
corff Trafnidiaeth Is-genedlaethol Porth y 
Gorllewin ei gynllun trafnidiaeth strategol 
drafft ar gyfer De-orllewin Lloegrlvi.
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Cyd-destun Trafnidiaeth
Wrth ddatblygu sylfaen bolisi ar gyfer datblygu cynlluniau rheilffyrdd pellach mae nifer o faterion 
strategol sydd angen cael eu hystyried, ac sydd wedi'u nodi a/neu eu dogfennu'n flaenorol mewn 
astudiaethau ac adroddiadau cynharach.

Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn 
gyfyngedig i: 

 — Tagfeydd ar y ffyrdd, yn enwedig ar 
yr A470, yr M4 ac ardaloedd trefol 
Casnewydd a Chaerdydd

 — Cysylltedd trafnidiaeth gyhoeddus gwael 
rhwng y dwyrain a'r gorllewin, yn enwedig 
ar draws y cymoedd

 — Llawer o deithiau cyfredol ar draws y 
rhanbarth yn cael eu gwasanaethu'n wael 
gan drafnidiaeth gyhoeddus

 — Integreiddiad bysus/rheilffyrdd 
cyfyngedig

 — Twf o ran y boblogaeth yng Nghaerdydd a 
Chasnewydd

 — Datblygiadau ceir ar draws y rhanbarth 
o ganlyniad i ddewisiadau trafnidiaeth/
defnydd tir gwael

 — Ansawdd aer a materion iechyd sy'n deillio 
o lygredd ceir/cerbydau a damweiniau 
traffig ar y ffyrdd

 — Seilwaith Teithio Llesol Cyfyngedig.
Nawr, mae'r "Argyfwng Hinsawdd" a chanslo 
Ffordd Liniaru'r M4 yn awgrymu bod angen 
datblygu mwy o gapasiti trafnidiaeth gyhoeddus 
yn Ne-ddwyrain Cymru. Gyda Covid a newid 
posibl i batrymau gwaith, bydd hefyd angen 
adolygiad mwy cyfannol o'r galw am deithio 
i lywio'r rhaglen hon. Bydd gallu Modelu 
Trafnidiaeth Trafnidiaeth Cymru, Strategaeth 
Drafnidiaeth newydd i Gymru a Chanllawiau 
Arfarnu Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru 
(WelTAG) yn darparu'r fframwaith ar gyfer 
datblygu pob cynllun ac achos busnes. Wrth 
wneud hynny, mae'n rhaid i ni hefyd ddatblygu'r 

modd i nodi a mesur y Manteision Economaidd 
Ehangach yn well fel rhan o'r Achos Strategol.

Materion Rheilffyrdd 
Allweddol
Fel cyd-destun ar gyfer y dewisiadau, mae'r 
canlynol yn grynodeb o'r materion rheilffyrdd 
allweddol a nodwyd drwy'r corff o waith a wnaed 
yn Ne Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf:

 — Mae amseroedd teithio ar y rheilffyrdd i/o 
Abertawe/ gorllewin Cymru i Gaerdydd a 
Bryste/ Llundain yn wael.

Mae llawer o brif linell De Cymru (PLDC) yn 
rheilffordd 90 mya neu lai o gymharu â 125 
mya i'r dwyrain o Barcffordd Bryste Ffigur 14; 
mae hyn yn cyfyngu ar y galw ac yn annog 
mwy o ddefnydd o geir ar ffyrdd sydd eisoes 
yn brysur, gydag effeithiau canlyniadol ar 
ansawdd aer.

 — Amlder gwasanaeth isel a gorlenwi o 
Gaerdydd i Temple Meads Bryste – 2tya. 
Mae hyn yn cyfyngu'n fawr ar y defnydd o 
reilffyrdd ac yn gwbl groes i'r ddarpariaeth 
o 6tya rhwng Leeds a Manceinion, y mae'r 
galw a amcangyfrifwyd gan NR yn eu 
hastudiaethau llwybr yn 2043 ond ychydig 
yn uwch na'r galw rhwng Caerdydd a 
Bryste

 — Mae cyfyngiadau capasiti ar linellau 
Glynebwy a Marches yn cyfyngu ar 
weithredu mwy o wasanaethau lleol yng 

Nghasnewydd/o'i hamgylch; tagfeydd 
rheilffyrdd allweddol eraill yn cynnwys 
Cyffordd Glynebwy, cyffordd Gorllewin 
Caerdydd, y prif linell dau drac rhwng 
Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr a 
changen Maesteg

 —  Mae llawer o ddwyrain Caerdydd a 
Chasnewydd, yr ardaloedd o amgylch 
Y Coed Duon/Pontllanfraith, gorllewin 
Cwmbrân a Phentre’r Eglwys yn cael 
eu gwasanaethu'n wael gan reilffyrdd 
a thrafnidiaeth gyhoeddus ranbarthol 
integredig, gan gyfrannu at fwy o 
ddefnydd o gar, tagfeydd a materion 
ansawdd aer.

Ffigur 14 Cyflymder llinell ar GWML rhwng Paddington ac Abertawe (ffynhonnell ARUP)

Ffigur 15 Dwysedd Poblogaeth yn erbyn Mynediad i Wasanaeth Rheilffyrdd o Astudiaeth Effaith Metro 2013llvii 
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Gofynion Rhyngranbarthol Ehangach
Fel Northern Powerhouse Rail, mae angen 
darparu gwelliannau strategol i'r rhwydwaith 
rheilffyrdd a gwasanaethau rhwng canolfannau 
allweddol Swindon, Caerfaddon, Bryste, 
Caerloyw, Caerdydd, Casnewydd a Bae 
Abertawe yn ogystal â chysylltedd ehangach 
i/o Dde Cymru, Gogledd Cymru, De-orllewin 
Lloegr a Chanolbarth Lloegr.

Fodd bynnag, nid yw'r seilwaith a'r 
gwasanaethau rheilffyrdd presennol yn gymesur 
â'r uchelgais sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y 
rhanbarth ac maent yn gyfyngedig o ran capasiti 
a chyflymder.Er enghraifft, mae'r daith reilffordd 

84 milltir o Abertawe i Temple Meads Bryste 
yn cymryd dros ddwy awr ac mae angen newid 
yng Nghaerdydd. O gymharu, mae’r Northern 
Powerhouse eisoes yn cyflawni (drwy NR) 
yr uwchraddiad Traws Pennine £3 biliwnlviii 
rhwng Leeds a Manceinion gyda'r Northern 
Powerhouse Rail aml-biliwn o bosibllix lx i ddilyn, 
yn ogystal ag elwa ar well cysylltedd o ganlyniad 
i HS2. Caerdydd hefyd yw'r ddinas fawr sydd 
â’r cysylltiadau rheilffyrdd gwaethaf  Ffigur 16 
yn y DUlxi mewn perthynas â gwasanaethau 
uniongyrchol i ddinasoedd mawr eraill yn y DU.

Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

Ffigur 16 Cysylltedd rheilffordd Caerdydd yn erbyn dinasoedd mawr y DU (Greengauge 21, Beyond HS2, Mai 2018) Ffigur 17 Rhwydwaith Dewisiadau Amgen o Adroddiad Terfynol SEWTC, Tachwedd 2020

1 or more direct services / hour
1 direct train every 1 to 2 hours

Fewer than 1 direct train every 2 hours
No direct service

Yn gynharach yn 2020 cyhoeddodd yr 
Arglwydd Burns (a gadeiriodd Gomisiwn 
Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru) ei gasgliadau 
newyddlxii ac ym mis Tachwedd 2020 
cyhoeddodd ei adroddiad terfynollxiii. 

Mae gorgyffwrdd sylweddol rhwng ei 
ganfyddiadau a'r cynigion y mae Llywodraeth 
Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn 
dymuno eu dilyn. Mae'n werth ailddatgan peth o'r 
canfyddiadau allweddol o waith yr Arglwydd Burns:

Mae tagfeydd ar yr M4 yn broblem oriau brig 
i raddau helaeth, sy'n gysylltiedig yn bennaf â 
chymudo. 
Defnyddir yr M4 yn bennaf ar gyfer teithio 
rhanbarthol, pellter canolig, gyda llawer 
o deithiau'n dechrau neu'n dod i ben yn 
ninasoedd Caerdydd, Casnewydd a Bryste.

Nid oes gan lawer o bobl ddewisiadau 
trafnidiaeth da yn lle'r draffordd. 
Nid yw'r holl rwydweithiau rheilffyrdd, bysus a 
theithio llesol yn cynnig digon o wasanaethau 
ac maent wedi'u hintegreiddio'n wael. 
Mae technoleg yn annhebygol o leddfu'r 
broblem tagfeydd. 
Mae penderfyniadau defnydd tir mewn 
perthynas â chartrefi, swyddfeydd a pharciau 
manwerthu wedi cyfrannu at dagfeydd ac, ar 
y llwybr presennol, mae'n ymddangos y bydd 
hyn yn parhau. 
Os ydym am liniaru tagfeydd, mae angen 
i ni greu dewisiadau amgen deniadol a 
dichonadwy i bobl.  Hyd nes y bydd y rhain yn 
bodoli, mae'n anodd iawn datrys y broblem yn 
gynaliadwy.
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Mae epidemig COVID-19 wedi newid y sefyllfa'n 
sylweddol – y cwestiwn yw am ba hyd.

Yn y tymor hir, gallai cynnydd sylweddol a 
pharhaus mewn gweithio o bell gael effaith 
ystyrlon ar leihau traffig. Fodd bynnag, ein 
barn o hyd yw bod y rhanbarth, er mwyn 
gweithredu'n effeithlon, angen opsiynau 
trafnidiaeth ychwanegol yn lle’r car

Ymhlith agweddau allweddol ymateb a 
nodwyd gan y comisiwn sy'n ategu cynigion 
newydd P-RC, mae:

 — Datblygu grid trafnidiaeth gyhoeddus 
ar draws De-ddwyrain Cymru gyda 
chymysgedd o reilffyrdd cyflym 
integredig a gwasanaethau rheilffyrdd 
a bysus lleol mynych, sy'n gyson â 
"rhwydwaith o ddewisiadau amgen" 
y comisiwn Ffigur 17 Y brif elfen yw 
uwchraddio PLDC yn sylweddol i 
gefnogi cymysgedd o drenau cymudo 
cyflym a lleol sy'n gwasanaethu 
gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd 
a Thwnnel Hafren.Mae hyn yn cael 
ei groesawu'n fawr ac yn ail-nodi 
uchelgeisiau a gyflwynwyd yn 
rhannol yn flaenorol drwy SEWTAlxiv, 
fel y nodwyd yn gynhwysfawr yn 
Astudiaeth Effaith y Metro yn 2013 
ac a ailddatganwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn yr "Achos dros Fuddsoddi" 
yn 2018. Adeg hynny, fel nawr, y brif 
her fydd ariannu a darparu, yn enwedig 
o ystyried statws nad yw wedi'i 
ddatganoli i'r rhwydwaith rheilffyrdd 
yng Nghymru (ar wahân i LlCC)

 — Mesurau i integreiddio gwasanaethau 
teithio llesol, rheilffyrdd a bysus yn llawn 
(gan gynnwys deddfwriaeth newydd 
Llywodraeth Cymru), prisiau, tocynnau 
a gwybodaeth i gwsmeriaid, fel bod y 
teithiwr yn gweld un rhwydwaith

 — Mesurau rheoli galw, gan gynnwys 
ystyried codi tâl am barcio ar y ffyrdd 
ac yn y gweithle (i ddosrannu costau 
allanol sylweddol o ddefnyddio ceir yn 
deg: allyriadau carbon, damweiniau 
ffyrdd, ansawdd aer a galw a ysgogir gan 
ymestyn trefol)

 — Polisi cynllunio ac yn enwedig 
penderfyniadau defnydd tir i annog a 
chymell datblygiadau sy'n canolbwyntio 
mwy ar dramwy ac i annog mwy o 
ddatblygiadau defnydd cymysg yn ein 
canol trefi a dinasoedd ac o amgylch ein 
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus. 

Awdurdod Trafnidiaeth 
Rhanbarthol (ATRh) a 
Fframwaith Gwella'r Metro
Fel rhan o drefniadau'r Fargen Ddinesig 
sefydlodd y rhanbarth egin Awdurdod 
Trafnidiaeth Rhanbarthol (ATRh) sydd wedi 
goruchwylio datblygiad pecyn Metro Plus 
o fesurau a chynlluniau megis y Metro 
Canologlxv.

Yn 2019, cytunodd Llywodraeth Cymru a'r 
rhanbarth drwy ei egin ATRh ar fethodoleg, Y 
Fframwaith Gwella’r Metro, i arfarnu ymyriadau 
lleol posibl o bob rhan o'r rhanbarth. Mae hyn 
yn seiliedig ar 13 o goridorau trafnidiaeth Ffigur 
18 ar draws y rhanbarth.

Er bod y gwaith hwn yn darparu sylfaen 
gynhwysfawr ar gyfer datblygu cynlluniau lleol 
yn y dyfodol ar gyfer llawer o'r rhanbarth, mae 
meysydd allweddol sydd angen eu dadansoddi 
ymhellach.  Mae’r rhain fel a ganlyn:

 — Symudiadau trefol yng Nghaerdydd, yn 
datgan bod y gofynion sy'n gysylltiedig 
â Chaerdydd wedi'u nodi a'u cyflwyno 
gan yr awdurdod lleol yn ei Bapur Gwyn 
Trafnidiaethlxvi

 — Symudiadau Trefol yng Nghasnewydd

 — Symudiadau ar draws y cymoedd

 — Effaith y cynigion a nodwyd gan SEWTC

 — Asesiad strategol lefel uchel o'r 
materion a'r cyfleoedd allweddol wrth 
edrych ar lefel ranbarthol; mae’r papur 
hwn yn darparu'r fframwaith hwnnw 
mewn perthynas â blaenoriaethau 
rheilffyrdd

 — Asesiad o'r Manteision Economaidd 
Ehangach (MEE) ac adfywio y gellid 
ei alluogi – gan ganolbwyntio ar 
ddatblygiadau mawr a gorsafoedd; 
mae hyn yn gofyn am drafodaeth 
bellach gyda phartneriaid rhanbarthol a 
Llywodraeth Cymru. 

Bydd yr holl ddyheadau a nodir yn y papur hwn 
a'r cynlluniau a ddatblygir drwy’r broses MEF, 
yn cael eu datblygu ymhellach drwy gynllun 
Metro newydd Trafnidiaeth Cymru a rhaglenni 
datblygu achosion busnes gan ddefnyddio 
WelTAG a'u llywio gan Fodel Trafnidiaeth 
De-ddwyrain Cymru (SEWTM). Mae Achos 
Rhaglen Strategol Cyffredinol yn cael ei 
ddatblygu gan Trafnidiaeth Cymru ar gyfer P-RC 
a Metro Craidd Caerdydd, er mwyn helpu i 
leoli a blaenoriaethu'r holl gynigion trafnidiaeth 
newydd (rheilffyrdd, bysus a theithio llesol). 
Mae'r ATRh ac awdurdodau lleol allweddol yn 
ymwneud yn llawn â'r datblygiad.

Ffigur 18 Coridorau MEF
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Cynllunio a Dewisiadau 
Trafnidiaeth

Wrth ddatblygu cynlluniau ac achosion busnes, mae'n rhaid i 
gynllunwyr trafnidiaeth bwyso a mesur ac asesu ystod eang o gostau 
a manteision ac adlewyrchu anghenion teithwyr presennol a darpar 
deithwyr, yn ogystal ag anghenion gweithredwyr a llywodraethau. 
Ymhlith y ffactorau sy'n cyfrannu mae tagfeydd, galw, capasiti, 
cydymffurfiaeth Pobl â Symudedd Cyfyngedig, dylunio gorsafoedd, 
integreiddio, amlder a chostau gwasanaethau – cyfalaf a refeniw.

Prin yw'r "atebion cywir", dim ond dewisiadau 
gyda goblygiadau, yn seiliedig ar flaenoriaethau.
Er enghraifft:

 — Mae gwasanaethau sy'n anelu at sicrhau'r 
cwmpas mwyaf posibl, yn enwedig lle 
mae'r galw'n isel, yn gallu ychwanegu at 
dreuliau gweithredol fesul teithiwr

 — Mae gwasanaethau sy'n manteisio i’r eithaf 
ar deithwyr a galw fel arfer yn arwain at 
gost is fesul teithiwr a gweithrediadau 
mwy effeithlon, ond efallai na fyddant yn 
gwasanaethu pawb bob amser

 — Gall gwasanaeth gydag amlder "troi lan a 
mynd", yn enwedig lle mae dalgylch lleol 
yn uchel, gynyddu'r galw a lleihau treuliau 
gweithredol fesul teithiwr; fodd bynnag, 
mewn ardaloedd o ddalgylch cyfan is neu 
ar adegau llai prysur, gallant ychwanegu 
at dreuliau gweithredol a chynyddu costau 
fesul teithiwr

 — Mae gwasanaethau gyda phrisiau isel a 
thocynnau cymhorthdal yn gallu denu 
mwy o alw ond yn gwneud ehangu 

gwasanaethau'n raddol (efallai y bydd 
angen hynny i fodloni'r galw cynyddol) yn 
fwy costus

 — Mae gweithrediadau ar wahân (trwy’r 
rheilffordd, lonydd bysus ac ati) a allai 
fod â threuliau cyfalaf uchel, yn galluogi 
gwasanaethau cyflymach a mwy 
dibynadwy a deniadol (felly galw a phrisiau 
uwch) gyda threuliau gweithredol is.

Rhaid gwneud dewisiadau bob amser ac mae 
cynllunwyr trafnidiaeth yn gwneud eu gorau 
i ddatblygu cynlluniau ac achosion busnes 
sy'n rhoi'r gwerth mwyaf i'r rhan fwyaf o bobl; 
mae'n rhaid iddynt hefyd asesu ystod o fesurau 
amgen i gyflawni'r un allbynnau.  Dyma'r hyn 
y mae WelTAG yn ceisio'i gyflawni.Efallai 
mai'r brif ystyriaeth i'w chydnabod yw bod 
angen i'r rhanbarth ddatblygu rhwydwaith a 
gwasanaethau trafnidiaeth a all ddenu rhai o'r 
tua 80% o bobl a ddewisodd ddefnyddio eu 
ceir. Mae'n amlwg bod marchnad fawr heb ei 
hystyried ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, felly 
mae angen cynnyrch gwell ar y rhanbarth wedi'i 
gynllunio’n well o amgylch yr hyn y mae'r 80% 
ei eisiau ac efallai'n llai felly ar gyfer y 15% sydd 
eisoes yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Demograffeg ac Effaith ar Ddewisiadau Tramwyo 
Cydnabyddir yn gyffredinol fod unrhyw 
system tramwy yn gweithio'n fwyaf effeithlon 
ac yn gallu cynnig gwasanaethau mwy 
deniadol pan gaiff ei gwahanu oddi wrth 
ddulliau eraill, yn enwedig ceir ac i raddau 
llai, cerddwyr a beicwyr. Felly rheilffyrdd 
pwrpasol, rheilffyrdd trwm (RhT) neu reilffyrdd 
ysgafn (RhY), a/neu Bysus Cludiant Cyflym 
(BCC) ar aliniadau ar wahân yw’r opsiynau 
gorau. Mae gweithredu mewn "traffig 
cymysg" (yn enwedig ceir) yn effeithio ar 
amseroedd teithio a dibynadwyedd. Mae hyn 
yn ychwanegu costau drwy orfod gweithredu 
mwy o gerbydau (felly mwy o staff a threuliau 
gweithredol) i gynnal amlder y gwasanaethau, 
sydd hefyd yn llai dibynadwy ac arafach sy’n 
lleihau'r galw a refeniw prisiau tocynnau. 
Yn fyr, mae'r gallu i weithredu'n gyflymach 
ar aliniadau ar wahân yn lleihau treuliau 
gweithredol ac yn cynyddu'r galw. Mae data 
academaidd (enghreifftiaulxvii lxviii lxix) hefyd yn 
dangos, ar gyfer system tramwy cyhoeddus 
ar wahân sefydlog, bod angen isafswm 
poblogaeth o 200,000 fel arfer, dwysedd o 22 
person yr hectar (pyh), a system gynllunio sy'n 
annog cyflogaeth yn ogystal â datblygiadau 

preswyl ar hyd coridorau tramwy; yn enwedig 
o fewn 800m i arosfannau tramwy. 

Mae poblogaeth gyfun ardal drefol Caerdydd, 
Casnewydd, Pontypridd, Merthyr (gan 
ddefnyddio diffiniadau AA SYG) bron yn 
900,000; cyfanswm poblogaeth sy'n debyg 
i Tyneside, Lerpwl a chyda (yn sicr o ran 
Caerdydd) pyh sy’n uwch na llawer o leoedd 
eraill yn y DU. Mae hyn yn awgrymu, ar hyd 
unrhyw goridor tramwy diffiniedig, y gall 
ardaloedd adeiledig Casnewydd a Chaerdydd 
a'r cymoedd craidd gefnogi systemau ar 
wahân sefydlog. Mewn gwirionedd, mae 
daearyddiaeth ffisegol cymoedd De Cymru 
i'r gogledd o Gaerdydd a Chasnewydd a’u 
poblogaeth ddwys yn eu gwneud, o bosibl, 
yn un o'r rhannau mwyaf addas o'r DU ar 
gyfer trafnidiaeth gyhoeddus ar wahân 
sefydlog. Mewn llawer o achosion, nid y 
ffactor cyfyngol yw'r galw posibl, ond y 
costau cyfalaf sydd eu hangen i ddarparu 
"system newydd" neu "wahanu". Dym pam 
bod buddsoddiadau cymharol fach sy'n 
galluogi mwy o ddefnydd o'r seilwaith 
presennol (gweler isod) mor effeithiol; mae 
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hyn yn cynnwys cysylltiadau newydd, gorsafoedd 
newydd a mesurau i fynd i'r afael â thagfeydd.

Mewn ardaloedd sydd â dwysedd digonol, yna 
mae'r dewis o Fysus, Bysus Cludiant Cyflym 
(BCC), Rheilffyrdd Ysgafn (RhY), Rheilffyrdd Trwm 
(RhT), yn gyffredinol,yn cael ei bennu gan y galw 
lleol a phroffil refeniw a gweithredu hirdymor y 
system,yn ogystal â'r costau cyfalaf cychwynnol 
(sy'n aml yn rhwystr i systemau ar wahân sefydlog 
– yn enwedig rheilffyrdd). Mae'r elfen fwyaf 
o gostau gweithredol yn ymwneud â nifer y 
cerbydau a'r staff sydd eu hangen i symud nifer 
sefydlog o bobl.  Er enghraifft, mae'n weithredol 
fwy effeithlon symud 1000 o bobl yr awr rhwng 
dau bwynt mewn 2 neu 3 trên (gyda 300/400 
o bobl) neu 4 Cerbyd Rheilffordd Ysgafn (gyda 
200-250 o bobl) yn hytrach na 12 neu 13 bws (gyda 
70-80 o bobl). Gyda 100-200 yr awr yna efallai 
bod 3 neu 4 bws yn gweithio'n well nag un trên, 
gan gofio bod amlder o 4 gwasanaeth yr awr yn 
gyffredinol yn cael ei ystyried fel yr isafswm sydd 
ei angen i ddarparu gwasanaethau "troi lan a 
mynd" sy'n gallu denu’r mwyafrif o deithwyr.

Er enghraifft, mae'r ddemograffeg a'r galw 
posibl o amgylch llinellau’r Ddinas a Coryton yng 
Nghaerdydd yn dangos y gallai'r rhain gefnogi 

gwasanaethau rheilffordd o 4tya o leiaf (o gymharu 
â'r 2tya nawr).

Mae rôl hefyd i wasanaethau bysus ar wahân 
a rhywfaint o Fysus Cludiant Cyflym (BCC) 
cynhwysfawr ar draws rhannau o Gasnewydd 
a Chaerdydd drefol lle gallai costau cyfalaf 
rheilffyrdd ar gyfer adeiladu o'r newydd fod yn 
afresymol. Yn yr un modd, gall bysus ar wahân 
chwarae rhan ar draws y cymoedd trefol lle gellir 
datblygu rhwydweithiau bysus wedi'u hailgynllunio 
i integreiddio â gwasanaethau rheilffyrdd. Y 
tu allan i'r ardaloedd trefol craidd, mae cyfle i 
ddatblygu ac integreiddio â gwasanaethau bysus 
lleol. Ar gyfer ardaloedd o ddwysedd isel a mwy 
o alw amrywiol yna Tramwy Ymatebol ar Alw (fel 
Fflecsilxx) yw’r ateb mwyaf addas o bosibl.

Felly, yn fras, po fwyaf yw'r galw yna  rheilffyrdd 
ar wahân sefydlog (RhT a RhY) yw’r atebion 
mwyaf effeithlon Ffigur 19, ar gyfer galw is yna 
gwasanaethau bysus lleol yw’r ateb mwyaf 
effeithlon o bosibl; gyda BCC ar wahân yn y canol. 
Ar gyfer teithiau llawer byrrach o hyd at 5km yna 
Teithio Llesol yw’r ateb gorau. Ym mhob achos, 
bydd angen dadansoddiad meintiol o'r galw drwy 
WelTAG er mwyn llywio penderfyniadau.

Ffigur 19 Darlun o'r moddau mwyaf addas yn erbyn galw a dwysedd

Rhwydweithiau a Chyfnewidfa
Un o effeithiau dadreoleiddio'r diwydiant bysus 
yn y 1980au yw rhaniad y rhwydweithiau a 
gweithrediadau trafnidiaeth gyhoeddus. Y tu allan 
i Lundain nid oes unrhyw ymdeimlad o un system 
drafnidiaeth gyhoeddus yn unman yn y DU. Mae 
goblygiadau i hyn, yn enwedig o ran costau 
gweithredu, oherwydd dim ond am ddyluniad, 
gweithrediad a chostau un rhwydwaith y mae 
pob gweithredwr rhwydwaith yn poeni yn ei 
gylch. Yn aml, nid roddir llawer o ystyriaeth, os 
o gwbl, i'r holl weithredwyr eraill – hyd yn oed 
pan fyddant yn rhannu'r un ddaearyddiaeth. Mae 
hyn yn gyffredinol yn ychwanegu at dreuliau 
gweithredol tra'n darparu gwasanaeth gwael - yn 
enwedig i'r 80% nad ydynt fel arfer yn defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus. Mae tystiolaeth gan 
Ranbarthau eraill yn dangos bod cyfle i ddatblygu 
'un rhwydwaith integredig'. Mae goblygiadau 
i hyn o ran dylunio rhwydwaith. Yn hytrach 
na bod pob rhwydwaith yn ceisio gweithredu 
gwasanaethau uniongyrchol i/o un hyb, yn 
hytrach, rydym yn cynllunio "grid" integredig o 
wasanaethau. Gyda chyfnewidfeydd o ansawdd 
uwch ac yn bwysig gwasanaethau cyflymach 
gyda digon o wasanaethau, mae'n bosibl darparu 
mwy o ddarpariaeth a lefelau gwasanaeth gwell 
am gost is (o lai o filltiroedd cerbydau) na chyfres 
o rwydweithiau mwy tameidiog, digyswllt yn 
seiliedig ar hybiau unigol. Cyfyngir ar y dewis 
hwn gan yr angen i gyflawni’r "gwasanaethau 
gorau" gyda'r treuliau gweithredol lleiaf. Yn yr 
enghraifft yn Ffigur 20 y grid "rhwydwaith" 

canol (yn erbyn y gwasanaethau uniongyrchol 
ym mhobman neu'r rhwydwaith radial) yw'r 
ffurfweddiad gorau efallai. Mae cyfres "HiTrans" 
yr UE o ganllawiau arfer gorau, gydag un 
ohonynt yn canolbwyntio ar rwydweithiau lxxi, yn 
ffynhonnell dda o fewnwelediad yn ogystal ag 
ymarferwyr fel Jarrett Walkerlxxii.

Yn y cyd-destun hwn, rôl nifer o orsafoedd 
arfaethedig ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd 
yw peidio â darparu galw lleol Tarddiad/Cyrchfan 
yn unig, ond hefyd darparu cyfnewidfa rhwng 
gwahanol wasanaethau rheilffyrdd a bysus i 
helpu i ddarparu "grid" llawer mwy effeithlon 
a deniadol o wasanaethau. Pwysleisiodd yr 
adroddiad diweddar gan Gomisiwn Trafnidiaeth 
De-ddwyrain Cymru hefyd bwysigrwydd 
rhwydweithiau integredig. Dylai swyddogaeth 
strategol y cyswllt ar draws y cymoedd a gynigir 
gael ei hystyried yn y cyd-destun hwn ac nid 
dim ond ar gyfer cefnogi teithiau lleol. Ni ddylid 
bychanu'r heriau o gynllunio a gweithredu 
rhwydweithiau aml-foddol integredig. Mae angen 
rhoi mwy o ystyriaeth i amodau lleol, anghenion 
y farchnad a theithwyr a'u gwneud mewn 
ffordd sy'n ymgysylltu'n briodol â theithwyr a 
gweithredwyr trafnidiaeth. Y rhain yw’r math 
o ddewisiadau anodd a wynebir gennym os 
ydym am gyflawni’r amcan o annog 80% o 
ddefnyddwyr ceir i ddefnyddio Trafnidiaeth 
Gyhoeddus. 

Ffigur 20 O Human Transit gan Jarrett Walker, Gridiau yn erbyn Gwasanaethau Uniongyrchol
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Gwneud Gwell Defnydd o Asedau Rheilffyrdd Presennol
Mae cyfle unigryw i wneud defnydd llawer 
gwell o’r seilwaith rheilffyrdd presennol nad 
yw’n cael ei ddefnyddio’n ddigonol ar draws 
y rhanbarth. Hyd yn oed ar ôl cyflwyno cam 
contract presennol y Metro, dim ond 2tya a 
gynigir ar gyfer rheilffordd Glynebwy, Llinell 
y Ddinas a Llinellau Coryton, 1tya ar gyfer 
Llinellau Maesteg ac mae rhywfaint o linellau 
sy’n cludo nwyddau yn unig heb wasanaethau 
teithwyr – yn fwyaf nodedig y tu draw i Ystrad 
Mynach i Nelson/ Treharris, llinell cludo 
nwyddau Machen, mynediad i safle Ford ac 
ar draws dociau Caerdydd. Mae rhai tagfeydd 
rheilffyrdd allweddol hefyd sy'n effeithio ar 
yr awydd am fwy o wasanaethau – y mwyaf 
nodedig yw cyffordd Glynebwy â Phrif Linell 
De Cymru, Gorllewin Caerdydd (sy'n cyfyngu 
ar fwy o wasanaethau i Fro Morgannwg o'r 
dwyrain o Gaerdydd) ac adran dau drac PLDC 
rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Drwy wella a gwneud defnydd gwell o'r 
amryw reilffyrdd nad ydynt yn cael eu 
defnyddio’n ddigonol a mynd i'r afael â'r 
tagfeydd hysbys, mae cyfle i ddarparu 
rhwydwaith tramwy trefol o ansawdd uchel a 
chapasiti uchel ar draws llawer o'r rhanbarth 
– gyda rhai o'r rhain yn defnyddio'r trên-
tram sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer Llinellau 
Dyffryn Taf.

Mae cyflwyno Cerbydau Rheilffyrdd Ysgafn 
trên-tram Ffigur 21 ac mae eu gallu i weithredu 
ar radii tynnach, gweddluniau mwy serth ac i 
safonau tramffyrdd, yn cyflwyno amrywiaeth 
o gynlluniau newydd a/neu gyfle i ailagor 
cynlluniau na fyddai'n bosibl wrth ddefnyddio 
Rheilffyrdd Trwm traddodiadol. Mae costau 
cyfalaf o'r fath hefyd yn debygol o fod yn 
sylweddol is na phrosiect "adeiladu o’r 
newydd" cyfatebol. 

Dyma'r math o ddull a fabwysiadwyd wrth 
ddatblygu'r rhan fwyaf o systemau Rheilffyrdd 
Ysgafn (RhY) modern y DU – roeddent i gyd 
yn seiliedig yn bennaf ar ddefnyddio seilwaith 
rheilffyrdd presennol nad yw’n cael ei 
ddefnyddio’n ddigonol. 

Ffigur 21 "Cerbydau Metro" Trên-tram Rheilffordd Ysgafn Cyswllt y Ddinas 

Datblygu sy'n Canolbwyntio ar Dramwy
Un o'r prif ffactorau sy'n cyfrannu at 
ddefnyddio mwy ar geir a'r galw am fwy o le 
ar y ffyrdd, yw datblygu cartrefi, swyddfeydd, 
siopau, ysbytai ac ati mewn lleoliadau ar 
draws y rhanbarth na ellir ond eu cyrraedd 
mewn car. Mae Casnewydd wedi  cael ei 
heffeithio'n arbennig o wael fel y mae llawer 
o drefi a strydoedd mawr lleol ar draws P-RC 
ehangach.

Mae’r Metro yn gyfle i annog a galluogi mwy 
o swyddi, hamdden, addysg a gwasanaethau 
cyhoeddus i gael eu hailleoli i ffwrdd o 
leoliadau y  mae angen car i’w cyrchu (ac yn 
aml y tu allan i'r dref), i leoedd â hygyrchedd 
trafnidiaeth gyhoeddus da; yn enwedig ein 
canol trefi a dinasoedd - a elwir "Datblygu 
sy’n Canolbwyntio ar Dramwy" (DCD). 
Mae'r rhain yn ystyriaethau allweddol yn 
Strategaeth Drafnidiaeth newydd Cymru, 
sy'n cael ei datblygu, a'r Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol.

Er nad oes un diffiniad cytûn o "DCD", mae 
rhai nodweddion allweddol yn cynnwys:

 — Datblygiadau defnydd cymysg a 
dwysedd uwch o amgylch coridorau a 
gorsafoedd trafnidiaeth

 — Alinio tai newydd, gwasanaethau 
cyhoeddus a safleoedd cyflogaeth â 
thrafnidiaeth gyhoeddus

 — Gwella diogelwch ac ansawdd 
amgylchfyd trefol, yn enwedig 
strydoedd

 — Integreiddio â theithio llesol

 — Integreiddio â mannau agored/gwyrdd

 — Ymgysylltiad a chyfranogiad y gymuned
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Mae hyn yn sicrhau manteision gwirioneddol:

 — Gyda dwysedd uwch daw'n haws ac 
yn llai costus i ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus

 — Mae gan siopau a manwerthu lleol alw 
lleol uwch y gellir ei gyrchu drwy deithio 
llesol

 — Mewn llawer o achosion gellir cysylltu 
cynlluniau ar gyfer tai newydd â 
phrosiectau adfywio lleol a chanol trefi 
a gwneud gwelliannau gwyrdd i'r maes 
trefol

 — Mae DCD hefyd yn golygu y daw 
buddsoddiadau trafnidiaeth gyhoeddus 
yn haws i'w cyfiawnhau oherwydd gall 
niferoedd uwch o bobl gael mynediad 
haws at wasanaethau tramwy (gan 
helpu i adeiladu'r blwch prisiau a lleihau 
cymorthdaliadau gweithredol tramwy 
newydd – bws neu reilffordd).

Gyda'i gilydd, ac yn bwysicach, mae DCD yn 
lleihau ein hangen i ddefnyddio a bod yn berchen 
ar geir – o ystyried y perygl presennol o newid 
yn yr hinsawdd, efallai mai dyma'r prif reswm i 
ni yng Nghymru groesawu DCD.  Mae'r bwriad 
hwn hefyd wedi'i nodi yn y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol a bydd yn llifo drwodd i'r Cynlluniau 
Datblygu Strategol rhanbarthol a ragwelir ledled 
Cymru.

Mae digon o enghreifftiau rhyngwladol da lle 
mae cynllunio cyfannol ar gyfer trafnidiaeth a 
defnydd tir wedi'i gyfuno i leihau dibyniaeth ar 
gar. Mae Freiburg yn un enghraifft Ewropeaidd 
o'r fathlxxiii; yn yr UD Denver Ffigur 22 hefyd 
yn ceisio manteisio ar gyfleoedd datblygu o 
amgylch ei rwydwaith Metro sy'n tyfulxxiv. Yn y 
DU, mae'r Grŵp Trafnidiaeth Trefol hefyd wedi 
cyhoeddi cyngor a chanllawiau sy'n ymwneud â 
DCDlxxviiilxxv. Mae'r cysyniad hwn hefyd wedi'i 

archwilio drwy ddigwyddiadau a chyhoeddiadau 
lleol diweddar; er enghraifft, "Metro a Fi"lxxvi yn 
2018, a charrette DCD a drefnwyd gan gyrff 
gan gynnwys P-RC, Comisiwn Dylunio Cymru a 
Phrifysgol Caerdydd yn 2019lxxvii. Mae cyfleoedd 
gwirioneddol yn y rhanbarth i gymhwyso DCD, er 
enghraifft, yng Nghasnewydd gallai Llywodraeth 
y DU weithio gyda Llywodraeth Cymru i adleoli'r 
Swyddfa SYG a'r Swyddfa Batentau i Ganol Dinas 
Casnewydd (fel Hwb Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 
a'r BBC yng Nghaerdydd). Byddai'r cyfleusterau 
hyn, hyd yn oed gydag ôl troed llai drwy weithio 
mwy hyblyg, wedyn yn llawer haws i'w defnyddio 
gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o bob 
rhan o'r rhanbarth, tra'n helpu i adfywio Canol 
Dinas Casnewydd ar yr un pryd.Mae cyfleoedd 
gwirioneddol yn y rhanbarth i gymhwyso DCD, er 
enghraifft, yng Nghasnewydd gallai Llywodraeth 
y DU weithio gyda Llywodraeth Cymru i adleoli'r 
Swyddfa SYG a'r Swyddfa Batentau i Ganol Dinas 
Casnewydd (fel Hwb Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 
a'r BBC yng Nghaerdydd). Byddai'r cyfleusterau 
hyn, hyd yn oed gydag ôl troed llai drwy weithio 
mwy hyblyg, wedyn yn llawer haws i'w defnyddio 
gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o bob rhan 
o'r rhanbarth, tra'n helpu i adfywio Canol Dinas 
Casnewydd ar yr un pryd. Mae angen ymdrech 
mwy cydlynol a strategol hefyd i ddatblygu a 
gweithredu ystod ehangach o fentrau datblygu 
economaidd ac adfywio sy'n canolbwyntio ar 
orsafoedd ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
Bydd y rhain yn ategu'r gwaith o gyflwyno a 
gweithredu'r Metro gan Trafnidiaeth Cymru ac 
yn amrywio o gynlluniau mawr a arweinir gan 
eiddo fel y Metro Canolog, y Cei Canolog, Parc 
Caerdydd; adfywio canol dinasoedd/trefi yng 
Nghasnewydd, Pontypridd, Pen-y-bont ar Ogwr 
a Merthyr i ymyriadau mwy lleol a chymunedol 
mewn lleoedd fel y Porth, Butetown a Maesteg. Ar 
ôl Covid mae cyfle hefyd i archwilio datblygu mwy 
o weithfannau a rennir sy'n canolbwyntio mwy 
ar y dref/cymuned ar draws y rhanbarth – mewn 
model a hyrwyddwyd yn wreiddiol gan Indycube. 
Cymhwyso egwyddorion Creu Lleoedd Comisiwn 
Dylunio Cymrulxxviii 

Figure 22 From Denver's TOD Plan 2014
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Ar ôl Covid a Gweithio 
Hyblyg
Bydd Covid yn amlwg yn effeithio ar gynllunio 
trafnidiaeth yn y dyfodol. Fodd bynnag, hyd 
yn oed gyda mwy o weithio yn lleol ac yn y 
cartref, disgwylir wedi Covid y bydd angen 
mwy o drafnidiaeth gyhoeddus o hyd o 
ystyried y lefelau uchel iawn o’r defnydd o gar 
cyn Covid (cyfran modd cymudo o 80%).

 Mae mabwysiadu gweithio mwy hyblyg yn 
gyfle i leihau "cyfnodau brig" o ran y galw am 
drafnidiaeth gyhoeddus. Gall trosi'r broses 
o ddyrannu gwaith yn well ar draws y rhan 
fwyaf o gyflogeion yn broffil galw mwy 
cyfartal ar systemau trafnidiaeth helpu i fynd 
i'r afael ag un o'r materion mwyaf sy'n wynebu 
gweithredwyr trafnidiaeth a llywodraethau 
wrth gefnogi a sybsideiddio trafnidiaeth 
gyhoeddus. Y realiti yw bod gwasanaethau 
trafnidiaeth a seilwaith fel arfer wedi'u 
cynllunio i gefnogi'r galw sydd fel arfer yn 
mynd i un cyfeiriad am 2-3 awr, ddwywaith y 
dydd; yn aml mae llawer o weddill yr amser 
y mae trenau a bysus yn symud o gwmpas 
gyda llwythi isel. Mae'r un peth yn wir am 
y rhwydwaith ffyrdd gyda'r rhan fwyaf o 
dagfeydd yn digwydd yng nghyfnodau brig y 
bore a nos.

Galw wedi'i Ysgogi 
a Chostau Allanol 
Defnyddio Ceir
Mae'n amlwg bod mwy o drafodaeth i'w chynnal 
cyn y gellir gweithredu unrhyw fath o godi tâl teg 
ar ddefnyddwyr ffyrdd a/neu fesurau rheoli galw 
eraill ar draws y rhanbarth. Fodd bynnag, mae 
angen y trafodaethau hyn os ydym am ddatblygu 
a darparu'r seilwaith trafnidiaeth sydd ei angen 
i gefnogi'r newid modd sydd ei angen ac i helpu 
i gyflawni ein rhwymedigaethau argyfwng 
hinsawdd cyfunol.  Mae angen i hon fod yn ddadl 

wybodus ac yn un sy'n cydnabod y gwir faterion 
a data i helpu i wneud dewisiadau gwybodus.

Er enghraifft, mae tystiolaeth academaidd yn 
dangos bod adeiladu mwy o le ar y ffyrdd fel 
arfer yn creu mwy o draffig a bod llawer o gostau 
defnyddio ceir yn allanol ac nad ydynt yn cael 
eu gwerthuso'n ddigonol. Gwaith pobl fel Todd 
Litmanlxxix a Jarrett Walkerlxxx ac mae hyd yn oed 
dadansoddiad yr Adran Drafnidiaeth ei hun o alw 
wedi’i ysgogIlxxxi yn dangos y ffenomenon hon.

Felly, mae defnyddwyr ceir i bob pwrpas wedi 
cael disgownt i yrru gan fod costau allanol 
gwirioneddol nad ydynt wedi'u dosrannu'n 
briodol – cymaint â 30% o bosibl. Mae hyn wedi 
arwain at safleoedd tai a chyflogaeth yn seiliedig 
ar geir sy'n creu mwy fyth o alw am le ar y ffyrdd, 
yn niweidio ein hamgylchfyd trefol ac yn effeithio 
ar ansawdd aer. Mae'r crynodeb gweithredol o 
Gostau a Manteision Trafnidiaeth gan Sefydliad 
Polisi Trafnidiaeth Victoria yn ganllaw dalxxxii. 

Cost allanol arall, a rhywbeth y mae cymdeithas 
wedi cael ei disensiteiddio iddo, yw bod tua 5 
marwolaeth ar gyfartaledd bob dydd (1700 y 
flwyddyn) yn y DU ar ffyrdd y DU lxxxiii; mae hyn 
yn ychwanegol at 24,000 o anafiadau difrifol 
a 160,000 o ddigwyddiadau traffig ar y ffyrdd. 
Mae effeithiau ansawdd aer ac iechyd sylweddol 
hefyd sydd ond yn cael eu gwerthfawrogi'n 
llawn nawrlxxxiv sy'n arwain at hyd yn oed mwy 
o farwolaethau – efallai cymaint ag 20,000 
o farwolaethau cynamserol bob blwyddyn. 
Mae’r ffenomenon o fanwerthu sy’n seiliedig 
ar y defnydd o geir hefyd wedi cael effaith 
niweidiol ar lawer o strydoedd mawr trefi a 
chymunedau ar draws y rhanbarth. Mae hyn ar 
ben yr allyriadau carbon sy'n deillio o ddefnyddio 
ceirlxxxv.

Mae "tâl" yn fodd i ddosrannu costau allanol 
hirdymor defnyddio ceir yn decach i'r 
defnyddiwr yn hytrach na'r trethdalwr. Gellir 
defnyddio unrhyw refeniw a sicrhawyd hefyd i 
gyfrannu at raglen gyfalaf fawr fel y cynigir yma.

Gwelliannau Rheilffyrdd 
Blaenoriaeth ar gyfer P-RC

Mae'r cynlluniau'n canolbwyntio ar yr angen i ddarparu mwy o 
gapasiti rheilffyrdd, teithiau byrrach, mwy o wasanaethau, mwy o 
orsafoedd ac integreiddio â bysus a theithio llesol. Y prif sbardunau 
yw galluogi marchnadoedd llafur mwy effeithlon, cefnogi datblygu 
economaidd cynaliadwy a'n hangen ar y cyd i fynd i'r afael â'r 
argyfwng hinsawdd drwy ddefnyddio llai ar y car. Ar ôl Covid 
mae'r cyfle i gefnogi'r economi drwy ddatblygu seilwaith hefyd yn 
ystyriaeth allweddol.

Gweledigaeth 
newydd amcanion 
ar gyfer Rheilffyrdd 
Gwasanaethau ym 
Mhrifddinas-ranbarth 
Caerdydd
Rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus strategol 
ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n 
darparu gwasanaethau trafnidiaeth dibynadwy, 
effeithlon a fforddiadwy o ansawdd uchel i 
gefnogi datblygu economaidd cynaliadwy ac 
adfywio cymdeithasol.

Gan gefnogi'r weledigaeth hon, mae nifer o 
amcanion wedi'u drafftio a fydd yn cael eu 
mireinio drwy Raglen Strategol fwy ffurfiol 
a Datblygu Achosion Busnes Amlinellol gan 
ddefnyddio WelTAG.

Economaidd a Thrafnidiaeth

 — Gwella cysylltedd drwy gysylltu 

cymunedau â phob atyniad masnachol, 
cymdeithasol, iechyd a hamdden mawr 
ar draws y rhanbarth

 — Gweithredu fel catalydd ar gyfer twf 
a datblygiad economaidd cynaliadwy 
drwy sicrhau bod yr holl safleoedd 
datblygu mawr yn cael eu cysylltu gan 
wasanaethau metro ar y dechrau

 — Darparu amseroedd teithio tebyg ar 
draws dulliau trafnidiaeth gyhoeddus a 
phreifat, gydag o leiaf 4 gwasanaeth yr 
awr ar bob llwybr i gynnig dewis teithio 
realistig

 — Integreiddio â'r rhwydweithiau 
rheilffordd cenedlaethol, bysus lleol a 
theithio llesol ar nodau allweddol.

Cymdeithasol

 — Gwella hygyrchedd i drafnidiaeth 
gyhoeddus

 — Annog mentrau teithio llesol a 
chynhwysiant cymdeithasol.

 — Sicrhau bod gwasanaethau metro yn 
hygyrch i bawb

 — Cynyddu ystod o deithiau y gellir eu 
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gwneud ar drafnidiaeth gyhoeddus
 — Darparu opsiynau symudedd sy'n gwella 

iechyd pobl.

Amgylchedd a Diwylliant

 — Darparu gwasanaethau trafnidiaeth 
gyhoeddus dibynadwy, sy'n gallu 
gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd

 — Lleihau effaith trafnidiaeth ar yr 
amgylchedd drwy wneud gwell defnydd 
o'r seilwaith trafnidiaeth presennol

 — Cefnogi’r iaith Gymraeg a diwylliant 
Cymreig

 — Gwella'r amgylchedd adeiledig drwy 
greu lleoedd o ansawdd uchel a DCD

 — Datblygu cynlluniau sy'n cefnogi 
bioamrywiaeth a galluogi seilwaith 
gwyrdd.

Ariannol (Fforddiadwyedd) a 
Rheoli (Cyflawni)

 — System metro sy'n gynaliadwy yn 
ariannol

 — Hyblygrwydd i addasu, tyfu a darparu 
gwasanaethau newydd wrth i gapasiti 
ddod ar gael

 — Gwneud y defnydd gorau posibl o'r 
seilwaith presennol.

Cynlluniau Blaenoriaeth 
ar gyfer P-RC 
Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio ar 
uwchraddio Llinell Calon y Cymoedd gwerth 
£740M i ddarparu gwasanaethau cyflymach, 
amlach (4tya i/o Rhymni, Merthyr, Treherbert 
ac Aberdâr) a gwasanaethau wedi'u 
trydaneiddio erbyn mis Rhagfyr 2023 Ffigur 

23. Mae P-RC yn nodi ei weledigaeth ar gyfer 
sut y caiff y rhwydwaith craidd hwn ei wella 
a'i ehangu ymhellach i ddiwedd y 2020au a'r 
2030au.

Mae’r cynnig rheilffyrdd newydd Ffigur 
5 ar y cyfan, yn canolbwyntio ar wella a/
neu ddefnyddio'r seilwaith rheilffyrdd 
presennol yn well. Dim ond un aliniad newydd 
sylweddol sydd, coridor y gogledd-orllewin; 
gellir sicrhau'r manteision mwyaf o fesurau 
cynyddrannol sy'n darparu mân estyniadau, 
cysylltiadau newydd byr a thrwy fynd i'r afael 
â thagfeydd rhwydwaith.

O ystyried y gwaith hyd yma a'r weledigaeth 
a'r amcanion newydd, mae’r prif gynigion 
(y mae rhai ohonynt wedi bod yn destun 
datblygiad cychwynnol) sy'n haeddu rhagor 
o waith datblygu cynlluniau ac opsiynau 
drwy Achosion Busnes Amlinellol a Strategol 
Rhaglenni yn cynnwys:

Gwella Prif Linell De Cymru a'r 
llwybr i Birmingham

I ddod â Phrif Linell De Cymru (PLDC) (#1) 
at yr un safon â'r "prif linellau" eraill ledled y 
DU, mae angen uwchraddio'n sylweddol o ran 
cyflymder llinell, capasiti a trydaneiddio ac, yn 
bwysig, caniatáu cymysgedd o wasanaethau 
cymudo cyflym a lleol fel yr argymhellwyd 
gan SEWTC ac Astudiaeth Effaith Metro 2013. 
Mae hyn yn hanfodol er mwyn gallu cyflawni 
amser teithio ac uchelgeisiau economaidd 
Llywodraeth Cymru ac integreiddio â 
gwaith y corff trafnidiaeth is-genedlaethol 
yn ne-orllewin Lloegr, a gwaith ehangach 
partneriaeth Porth y Gorllewinlxxxvi. It will also 
help maximise the benefits of the investment 
in the Core Valley Lines which is now the 
responsibly of the Welsh Government.

Mae'r gofynion allweddol yn cynnwys:

 — Gwasanaethau Ychwanegol o Llundain 
a Temple Meads Bryste i Gaerdydd, 
Abertawe a Gorllewin Cymru

 — Gwasanaethau a gorsafoedd/
cyfnewidfeydd lleol newydd PLDC/
Llinell Liniaru gan gynnwys: Magwyr, 
Llanwern, Parc Caerdydd, Ffordd Rover/
Heol Casnewydd, Cyffordd 34 yr M4

 — Mae P-RC hefyd yn cefnogi uchelgeisiau 
amseroedd teithio Llywodraeth Cymru:

 › Llundain-Caerdydd 85 munud

 › Caerdydd - Abertawe 30 munud,

 › Caerdydd - Temple Meads Bryste 30 
munud

 › Caerfyrddin-Caerdydd 75 munud

 — Mae'r rhanbarth hefyd yn dymuno 
pwysleisio pwysigrwydd cysylltedd 
â Birmingham (#2) drwy Gaerloyw a 
gogledd Cymru a Lloegr drwy'r Fenni. 
Mae'r ddwy linell hyn yn gofyn am 
uwchraddio cyflymder a chapasiti llinell 
a thrydaneiddio llawn fel y cydnabyddir 
yn strategaeth datgarboneiddio 
ddiweddar NRlxxxvii.

Mynd i'r afael â chyfyngiadau 
amlder a thagfeydd ar y 
rhwydwaith presennol

Yn cyfrannu at gyfyngiadau gwasanaethau ar 
y rhwydwaith presennol mae nifer o "dagfeydd 
rhwydwaith" y mae angen mynd i'r afael â hwy:

 — Bydd mesurau i fynd i'r afael â 
chyfyngiadau yng ngorllewin Caerdydd 
, ar wahân i fod yn hanfodol i’r cynigion 
ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd a 
Choridor y gogledd-orllewin, hefyd 
yn galluogi mwy o wasanaethau (gan 
gynnwys o'r dwyrain o Gaerdydd) i 
weithredu ar Linell Bro Morgannwg 
(BM) i'r Barri a'r Maes Awyr (#3) ac 
osgoi cyfyngiadau'r PLDC 2 drac 

rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar 
Ogwr. Gall hyn gryfhau'r achos dros 
orsafoedd pellach i wasanaethu maes 
awyr Caerdydd a Sain Tathan yn well a 
chyflwyno gwasanaethau uniongyrchol 
i'r maes awyr o leoedd fel Temple Meads 
Bryste a Chaerloyw/ Cheltenham neu 
hyd yn oed Birmingham

 — Wedi'i lywio gan y gwaith datblygu 
a wnaed, mae angen buddsoddiad 
sylweddol i gyflawni gwasanaethau 
4tph aml y Metro ar goridor Glynebwy 
(#4) (fel sy'n wir am Llinell Calon y 
Cymoedd) gyda gorsafoedd ychwanegol 
(e.e., Crymlyn a Maesglas/Gorllewin 
Casnewydd) a gwasanaethau i 
Gasnewydd a Chaerdydd, a changen i 
Abertyleri (#5). Wrth wneud hynny mae 
angen i ni hefyd asesu'r posibilrwydd o 
ddefnyddio trên-tram ar y llinell hon

 — Mae cyfyngiadau rhwydwaith 
yn effeithio ar y gallu i gynyddu 
gwasanaethau ar gangen Maesteg 
(#6) i fwy na 1tya; gallai mynd i'r 
afael â'r rhain a defnyddio trên-tram 
alluogi estyniadau rhwydwaith lleol, 
er enghraifft gweithredu trenau-tram 
Maesteg i'r de ar Linell BM gan alluogi 
un neu ddwy orsaf arall ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr ac efallai gysylltiad â safle Ford

 — Mae Llinellau'r Ddinas a Choryton yng 
Nghaerdydd wedi'u cyfyngu i 2tya ar 
hyn o bryd, ac mae sicrhau 4tya ar y 
llinellau hyn yn debygol o fod â'r proffil 
fforddiadwyedd gorau o'r holl gynlluniau 
o ystyried y boblogaeth dalgylchoedd 
leol o gymharu â'r nifer cyfyngedig o 
filltiroedd cerbydau ychwanegol sydd 
eu hangen

 — Mae angen cyflwyno gwasanaethau aml 
ar y metro yn y rhanbarth hefyd ar Linell 
Marches (#7) cyn belled â'r Fenni, gyda 
gorsafoedd newydd pellach mewn lleoedd 
fel Caerllion lle mae'r galw'n cyfiawnhau.
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Ffigur 23 Darlun o gam nesaf posibl Metro De Cymru (Trafnidiaeth Cymru i 2023/4)

Maesteg

(potensial)
South Wales Metro (potential)

Pen-y-bont
Bridgend

Y Rhws
Rhoose

Penarth

Pont-y-clun
Pontyclun

Abertawe Swansea
Caerfyddin Carmarthern
Gorllewin Cymru West Wales

Ynys y Barri
Barry Island

Sgwâr Loudoun
Loudoun Square

Casnewydd
Newport

Cheltenham
Gloucester

Cwmbrân
Cwmbran

Pont-y-pŵl and New Inn
Pontypool and New Inn

Y Fenni
Abergavenny

Hereford
Shrewsbury
Gogledd Cymru North Wales

Tref Glyn Ebwy
Ebbw Vale Town

Trecelyn
Newbridge

Tŷ Du
Rogerstone

Cornel Pye
Pye Corner

Rhymni
Rhymney

Ystrad Mynach

Caerfilli
Caerphilly

Y Mynydd Bychan
Heath

Coryton

Heol y Crwys
Crwys Road

Cathays

Radur 
Radyr

Pontypridd

Treforest Estate

Abercynon

Merthyr Tudful
Merthyr Tydful

Aberdâr
Aberdare

Treherbert

DEMU
Tri Modd Tri Mode
Cerbyd Metro
DMU

Gorsafoedd newydd
New stations

Caerdydd Canalog

Bae Caerdydd

Ni ddangosir pob gorsaf
Not all stations are shown

Chepstow
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Gorsafoedd pellach Llinell Calon y 
Cymoedd 

Er y bydd trawsnewidiad Linell Calon y Cymoedd 
yn darparu gwasanaethau llawer gwell i 
Linellau Bro Taf a Chwm Rhymni, a gorsafoedd 
ychwanegol (fel Heol y Crwys a gorsafoedd 
newydd Llinell y Bae) mae cyfleoedd o hyd i 
wella drwy orsafoedd newydd/wedi'u hadleoli a 
safleoedd Parcio a Theithio (PaTh). Ar hyn o bryd 
mae'r rhain yn cynnwys:

 — Cadarnhad y bydd gorsafoedd a oedd 
i fod i gael eu hariannu gyda refeniw 
ar Llinell Calon y Cymoedd yn mynd 
rhagddynt (Ystâd Ddiwydiannol 
Trefforest/Nantgarw, Gabalfa)

 — PaTh Llanbradach 

 — PaTh Cwch Uchaf

 — PaTh Pentrebach a/neu orsaf newydd yn 
Abercannaid

 — PaTh Ystrad Mynach 

 — Gorsaf Fysus Pontypridd

 — Mae gorsafoedd Llinell Calon y 
Cymoedd Caerdydd wedi'u cynnwys 
o dan #8 Cledrau Croesi (Parc y 
Rhath, Melin Trelái, Gabalfa ac ati) a 
gorsafoedd PLDC o dan #1

Cynlluniau Strategol

Mae'r rhan fwyaf o'r cynigion a nodir yn 
canolbwyntio ar wneud gwell defnydd o 
wasanaethau rheilffyrdd presennol a'u gwella. Er 
hynny, mae rhai cynigion sylweddol sy'n gwneud 
gwell defnydd o asedau rheilffyrdd nad ydynt yn 
cael eu defnyddio’n ddigonol yn ogystal â bod 
angen seilwaith newydd. Gallai'r rhain fod yn 
sylwedd i gynllun ehangu 10-15 mlynedd ar gyfer 
gwasanaethau trên-tram Metro.

 — Cledrau Croesi Caerdydd a Choridor y 
Gogledd-orllewin (#8)

Bydd rhaglen Cledrau Croesi Caerdydd 
yn uwchraddio ac yn cysylltu asedau 
rheilffyrdd nad ydynt yn cael eu 
defnyddio'n ddigonol i alluogi 4tya ar yr 
holl reilffyrdd yng Nghaerdydd a chysylltu'r 
rhannau mwyaf poblog o'r rhanbarth am 
gost llawer is na system newydd.

Bydd hyn yn cynnwys Llinellau’r Ddinas 
a Coryton a chyswllt rhwng Llinell y 
Bae a Tidal Sidings i Ffordd Rover/Heol 
Casnewydd. Mae hyd a lled Cledrau 
Croesi (sy'n debygol o gael ei gyflwyno 
fesul cam) yn ymestyn i'r gorllewin drwy 
Goridor y Gogledd-orllewin i Rondda 
Cynon Taf (RhCT) a chyfnewidfa bosibl 
gyda Phrif Linell De Cymru ym Mhont-
y-clun gyda gorsafoedd yn gwasanaethu 
tai newydd ym Mhlas Dwr, PaTh ar yr 
M4 C33, Creigiau a Tonysguboriau. Bydd 
hefyd yn cysylltu Llinell y Ddinas â Radur 
i alluogi cysylltedd "cylch"; gyda threnau 
tram yn debygol o weithredu i'r gorllewin o 
Heath Halt Isaf. Bydd cyflwyno gorsafoedd 
newydd mewn lleoedd fel Ffordd Rover/
Heol Casnewydd, Melin Trelái, Parc y 
Rhath, Gabalfa a Heol y Crwys, Butetown 
ac ar draws y bae, yn darparu mynediad 
llawer o'r ddinas i wasanaethau trafnidiaeth 
gyhoeddus aml o ansawdd uchel sy'n 
integreiddio â Phrif Linell De Cymru. Yn 
amodol ar ddadansoddiad pellach, gellid 
ymestyn Cledrau Croesi i'r dwyrain hefyd 
o Ffordd Rover/ Heol Casnewydd gyda 
trenau tram sy'n gweithredu ar y llinellau 
lliniaru i Barc Caerdydd, Casnewydd neu 
hyd yn oed Gyffordd Twnnel Hafren neu 
Gas-gwent. Mae hyn yn gyfle i ddarparu 
mwy o gapasiti rheilffyrdd ar Goridor PLDC 
drwy osgoi cyfyngiadau'r rhwydwaith drwy 
Caerdydd Canolog ac i'r gorllewin.

Mae cyfle tymor hwy hefyd, sy'n 
gysylltiedig â newidiadau defnydd tir ac y 

dylid eu hasesu drwy'r CDS rhanbarthol, 
i ymestyn gweithrediadau trên-tram 
Coridor y Gogledd-orllewin o Bont-y-clun, 
i'r gorllewin tuag at Ben-y-bont ar Ogwr 
ac o bosibl wedi'u hintegreiddio â Llinell 
Maesteg.. Gallai rhywfaint o'r llwybr hwn 
redeg gerllaw’r PLDC presennol ac yna 
dargyfeirio drwy'r datblygiadau tai mawr a 
defnydd cymysg posibl yn Llanilid. Gallai 
hyn hefyd ganiatáu rhai gorsafoedd lleol 
i gael eu hadleoli i'r "llwybr" newydd i 
ryddhau capasiti ar Brif Linell De Cymru. 
Mae potensial hefyd i weithredu trenau 
tram i Benarth ac ymestyn y rhwydwaith i 
Benarth Isaf ac ystyried gorsaf yn Cogan 
ar gangen Penarth, unwaith yr eir i'r afael 
â'r materion yng Ngorllewin Caerdydd.

 — Cysylltiad ar Draws Canol y Cymoedd 
(#9)

Mae angen cysylltiadau gwell o’r dwyrain 
i’r gorllewin ar draws y cymoedd. Mae'r prif 
goridor yn ymestyn o Gwmbrân/Pont-y-pŵl 
i Drecelyn, Coed Duon ac Ystrad Mynach 
ymlaen i Nelson, Pontypridd a thrwy Pentre'r 
Eglwys i Donysguboriau/Pont-y-clun. Gallai'r 
llwybr hwn gysylltu dros 200,000 o bobl.
Ar adegau allweddol bydd y gwasanaethau 
ar draws y cymoedd hyn yn cyfnewid â 
gwasanaethau rheilffordd metro rhwng y 
gogledd a'r de i ddarparu grid o wasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus sy'n gwneud llawer 
mwy o deithiau rhwng y cymoedd yn 
ymarferol ac yn fwy effeithlon i'w darparu 
gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Er 
enghraifft: Caerffili i/o Ferthyr, y Coed Duon 
neu Bargoed i/o Bontypridd. Ar y sail honno ac 
wedi'i galluogi gan y dechnoleg trên-tram sy'n 
cael ei datblygu ar Linell Calon y Cymoedd, 
mae cyfle i archwilio cysylltiad trên-tram 
uniongyrchol rhwng Y Rhondda ac Ystrad 
Mynach neu Hengoed drwy Bontypridd. 
Efallai mai dim ond adran fer 2km rhwng y 
TVL ger Quakers Yard i linell gludo nwyddau 
Cwmbargoed ger Trelewis fydd angen.  Gall 

hyn gynnwys mesurau i ailagor cromlin 
gogledd Pontypridd a chyflwyno gorsaf 
drenau metro yng ngorsaf fysus Pontypridd.
Er bod opsiynau tymor hwy mwy uchelgeisiol 
i ymestyn trên-tram ymhellach i'r dwyrain (i'r 
Coed Duon er enghraifft), gall yr elfen graidd 
allweddol hon o'i chyfuno â mesurau bysus 
integredig i'r Coed Duon, Trecelyn a Phont-y-
pŵl/Cwmbrân yn y dwyrain, a thrwy Pentre'r 
Eglwys i Bont-y-clun a Thonysguboriau yn y 
gorllewin ddarparu gwasanaeth trafnidiaeth 
gyhoeddus deniadol a dibynadwy ar draws y 
cymoedd.

 — Caerffili i Gasnewydd (#10)

Mae cynigion i ailddefnyddio ac 
ymestyn llinell cludo nwyddau Machen 
wedi'u cynnig yn y gorffennol (gan 
gynnwys SEWTA). Ond mae materion 
a chyfyngiadau sy'n gysylltiedig â 
Rheilffyrdd Trwm (RhT), yn enwedig y 
llwybr i Gaerffili a chyfyngiadau prif linell 
ar Brif Linell De Cymru i Gasnewydd, yn 
gwneud dull RhT traddodiadol yn anos ei 
gyflawni.

Er yn brosiect hirdymor mwy na 
thebyg, gellir ailedrych ar y potensial i 
ddefnyddio trên tram i gysylltu Caerffili â 
Chasnewydd; y tro hwn gydag adran trên-
tram fer "ar y stryd" yng Nghasnewydd 
drwy drosffordd PLDC ger Ffordd 
Caerdydd a llwybr drwy Ysbyty Brenhinol 
Gwent a chanol y ddinas er mwyn osgoi 
cyfaddawdu capasiti cyfyngedig ar Brif 
Linell De Cymru. 

 — Aberdare – Hirwaun (#11)

Mae'r cynllun hwn eisoes yn cael 
ei ddatblygu. Ar wahân i ymestyn 
gwasanaethau trên-tram Metro i Hirwaun 
mae'n darparu safle PaTh a Chyfnewidfa 
Bws ar yr A465 Ffordd Blaenau'r 
Cymoedd. Mae cyfle yn y tymor hwy i 
ystyried ehangu tebyg ym Merthyr.
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Cynlluniau Allweddol 
y tu allan i Brifddinas-
ranbarth Caerdydd
Er nad yw'r rhanbarth yn gyfrifol amdanynt, 
mae rhai cynigion newydd ledled y DU y mae'r 
rhanbarth yn eu cefnogi, er enghraifft:

 — Gwella cysylltiadau HS2 yn Birmingham 
er mwyn caniatáu i wasanaethau 
cydnaws traddodiadol weithredu o 
ganghennau gogleddol HS2 i'r de-orllewin 
o Birmingham i Gaerdydd a Bryste fel y 
cynigiwyd gan Greengauge 21lxxxviii

 — Mae mynediad y Western Rail i 
Heathrowlxxxix eisoes wedi'i amlygu gan 
y rhanbarth fel modd i wella mynediad 

Ffigur 24 Metros Integredig ym Mryste, Bae Abertawe a Phrifddinas-ranbarth Caerdydd (Metro De Cymru)

South Wales
(CCR) Metro

Bristol Metro

England

W
ales

Bris
to

l C
hannel

Swansea
Bay Metro

From Cardi� enhanced faster services to
North Wales, Chester, Liverpool etc.

From Cardi� faster direct
services to: Birmingham, 
Leeds, Manchester, 
Newcastle, Glasgow, 
Nottingham etc. via classic
compatible HS2 services

From Swansea Bay 
via Cardi� faster
direct services to: 
Bristol Temple Meads 
(4tph), London (4tph) 
and Heathrow

cynaliadwy i faes awyr Heathrow ac 
mae eisoes yn cael ei ddatblygu drwy 
Network Rail.

 — Datblygiad Metro Cyflenwol ym Mryste 
a Bae Abertawe.

Er mwyn lleihau'r angen cyffredinol i 
ddefnyddio ceir o fewn P-RC bydd hefyd 
angen cymaint o bwyntiau tarddiad a 
chyrchfannau yn rhanbarthau cyfagos Bryste 
ac Abertawe i fod ar gael drwy wasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus deniadol ar gyfer 
teithiau i/o Brifddinas-ranbarth Caerdydd. 
Felly mae P-RC yn cefnogi datblygiad Metros 
cyflenwol ym Mryste a Bae Abertawe Ffigur 
24. Cyflwynwyd y cysyniad metro cysylltiedig 
hwn gan Bartneriaeth Busnes Caerdydd yn ei 
dystiolaeth i adolygiad Pwyllgor Trafnidiaeth 
San Steffan o HSR yn 2011xc.

Rôl Gefnogol 
Gwasanaethau Bysus 
Integredig
Yr uchelgais yn y pen draw yw cyflwyno 
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus aml-
foddol, cydgysylltiedig, unigol i deithwyr. 
Felly, er bod y papur hwn yn canolbwyntio ar y 
cynlluniau rheilffyrdd strategol â blaenoriaeth, 
mae angen ymdrech yr un mor bwysig a 
chyfochrog i ddatblygu gwasanaethau bysus 
integredig sydd wedi gwella'n sylweddol.

Y ffocws fydd gwasanaethau bysus lleol ac 
ardaloedd lle na ellir darparu cysylltiadau 
strategol yn fforddiadwy ar y rheilffyrdd. 
Bydd hyn yn debygol o gynnwys BRT yng 
Nghaerdydd a Chasnewydd, a rhai o'r 
cysylltiadau ar draws y cymoedd sydd eu 
hangen ar draws y cymoedd canol ac uchaf.

Gan weithio gyda Trafnidiaeth Cymru a LlC, 
bydd P-RC yn:

 — Ailgynllunio rhwydweithiau bysus 
(lle’n briodol) i integreiddio'n llawn â 
gwasanaethau rheilffyrdd ar draws y 
rhanbarth cyfan, gan gynnwys datblygu 
llwybrau BRT ar wahân.

 — Darparu systemau prisiau, tocynnau a 
gwybodaeth integredig a llwyfannau 
defnyddwyr cyffredin o ran appiau a 
systemau gwe

 — Profi ymhellach a chymhwyso atebion 
arloesol fel Tramwy sy'n Ymateb i'r 
Galw (e.e., Fflecsi ) fel rhan o'r cynnig 
trafnidiaeth gyhoeddus cyffredinol

 — Cyflymu'r broses o gyflwyno fflydoedd 
bysus hygyrch heb allyriadau 

 — Datblygu a gweithredu safonau cyffredin 
ar gyfer arosfannau bysus lleol ar draws y 
rhanbarth

 — Cefnogi gwaith datblygu brand Metro 

Trafnidiaeth Cymru a'i gymhwyso ar 
draws pob math o drafnidiaeth ym 
Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd 

Er bod angen dadansoddiad pellach, mae'n 
ymddangos bod pedair ardal is-ranbarthol 
naturiol Ffigur 5 (sy'n gorgyffwrdd yn rhannol), 
gallai hynny fod yn ganolbwynt i rwydwaith 
bysus ac ymyriadau gwasanaeth. Mae'r rhain, 
gyda hybiau bysus a/neu gyfnewidfeydd 
bysus/rheilffyrdd posibl wedi'u nodi:

 — Caerdydd a Bro Morgannwg

Hybiau:  Canol Caerdydd, Waungron Rd, 
Ysbyty'r Mynydd Bychan, Bae/Arena, 
Heol-y-Frenhines, Heath Halts, Ffordd 
Rover/Heol Casnewydd, Tref y Barri, 
Dociau'r Barri, Cogan, Penarth, Pont-y-
clun, Maes Awyr Caerdydd, Y Bont-faen, 
Parc Caerdydd

 — Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent a 
Sir Fynwy 

Hybiau:  Casnewydd, Cwmbrân, Pont-
y-pŵl, Y Fenni, Trefynwy, Trecelyn, 
Glynebwy, Ysbyty Llanfrechfa ICC, Cas-
gwent, Cyffordd Twnnel Hafren, Gorllewin 
Casnewydd/Maesglas, Llanwern

 — Pen-y-bont ar Ogwr

Hybiau:  Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl, Y 
Pîl, Maesteg

 — Y Cymoedd Canol ac Uchaf (rhannau o 
RhCT, Merthyr, Caerffili, Blaenau Gwent 
a Thorfaen)

Hybiau:  Merthyr, Aberdâr, Pontypridd, 
Bargoed, Y Coed Duon, Trecelyn, Y Porth, 
Glynebwy, Ystrad Mynach, Abercynon, 
Llanbradach

Efallai fod darparu gwasanaethau bysus 
integredig yn broblem fwy heriol na 
gwasanaethau a seilwaith rheilffyrdd newydd 
o gofio cymhlethdod y diwydiant bysus a'i 
Fframwaith Deddfwriaethol Fodd bynnag, 
dyma lle y gellir sicrhau'r manteision mwyaf 
yn ystod y 5 mlynedd nesaf.
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Teithio Llesol 
Ni ellir tanddatgan rôl a phwysigrwydd Teithio 
Llesol. Mewn llawer o'n hardaloedd trefol ar 
draws y rhanbarth mae cyfle mawr i ddarparu 
seilwaith a fydd yn annog mwy o gerdded a 
beicio diogelach yn hytrach na theithiau car. 
Ar gyfer teithiau hirach, y mae'n rhaid i lawer 
ohonom eu gwneud, mae'n rhaid annog teithio 
llesol ar gyfer milltiroedd cyntaf ac olaf y 
daith. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i ni 
ddatblygu a chyflwyno mesurau sy'n gwneud 
ein holl orsafoedd yn hygyrch o'u cymunedau 
lleol gan ddefnyddio Teithio Llesol. Bydd 
hyn yn cynnwys llwybrau cerdded mwy 
diogel, llwybrau beicio, gorsafoedd hygyrch 
diogel a mannau storio beiciau diogel mewn 
gorsafoedd. Mewn llawer o achosion a thu 
allan i ffin yr orsaf, P-RC ac awdurdodau lleol 

y rhanbarthau fydd yn cyflawni’r gwaith hwn 
ac nid Trafnidiaeth Cymru – fel sy'n wir am y 
rhwydwaith beicio sy'n cael ei ddatblygu yng 
Nghaerdydd.

Manteision Cyffredinol

Manteision Strategol
Ni all trafnidiaeth fodoli ar wahân i'r economi 
ehangach, felly mae Llywodraeth Cymru a 
Trafnidiaeth Cymru wedi nodi amrywiaeth 
o fanteision lefel uchel ar gyfer yr Achosion 
Strategol amrywiol sy'n cael eu datblygu fel y 
maent yn gymwys ym Mhrifddinas-ranbarth 
Cymru, maent yn cynnwys:

Manteision Economaidd  

 — Bydd gwell cysylltedd rhwng 
canolfannau economaidd allweddol 
ar Brif Linell De Cymru fel Abertawe, 
Caerdydd a Bryste yn helpu i greu 
marchnadoedd llafur mwy effeithlon; 
gall manteision tebyg gronni i leoedd fel 
Pontypridd, Merthyr a Chaerffili drwy 
well cysylltedd Metro. Mae hyn yn cyd-
fynd yn fawr ag awydd Llywodraeth 
Cymru i annog adfywio a datblygu sy'n 
canolbwyntio ar drafnidiaeth ac yn 
enwedig datblygiadau defnydd cymysg 
a thai wrth / ger gorsafoedd ar draws y 
rhwydwaith. 

 — Mae Llywodraeth Cymru eisoes 
wedi amcangyfrif bod Manteision 
Defnyddwyr Trafnidiaeth o  £1Bn 
yn debygol o welliannau i brif linell 
De Cymru; ffigur sy'n debygol o fod 
yn uwch pan fydd yr ystod lawn o 
gynlluniau a nodwyd, a chydgrynhoad, 
rhwydwaith a Manteision Economaidd 
Ehangach yn cael eu cynnwys 

 — Nododd dadansoddiad strategol lefel 
uchel fel rhan o Astudiaeth Effaith 
Metro 2013 y potensial i wella'r economi 

ranbarthol gan £4Bn dros 30 mlynedd 
o'r ystod lawn o gynlluniau a nodwyd 
ar y pryd. Dim ond un rhan o raglen 
fwy hirdymor yw cam Llinell Calon y 
Cymoedd presennol o’r Metro.

Manteision Amgylcheddol a Lles 

 — O ystyried y brys sydd ei angen i fynd 
i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, mae'r 
mesurau hyn yn darparu'r cynnydd radical 
o ran y capasiti trafnidiaeth gyhoeddus 
sydd ei angen i leihau lefelau uchel iawn 
o ddefnydd ceir ar hyn o bryd.Ar draws 
Ewrop ceir yw'r cyfrannwr mwyaf (hyd 
yn oed os ydynt yn rhai trydan) i gludo 
allyriadau carbon (000 60%), sef yr unig 
sector sydd wedi cynyddu ei ôl troed 
carbon ers 1990xci

 — Gall llai o ddefnydd o’r car hefyd wella 
canlyniadau iechyd o lai o ddamweiniau 
ffordd (150,000 bob blwyddyn yn y DU, 
28,000 o anafiadau difrifol a 1,700 o 
farwolaethauxcii) a gwella ansawdd aer 
er mwyn lleihau'r 30,000 o farwolaethau 
cynamserol y flwyddyn a amcangyfrifir ar 
hyn o brydxciii a achosir gan lygredd aer.

Manteision System Drafnidiaeth 

Bydd y cynigion a nodir yn darparu rheilffordd 
fwy hyblyg ac effeithlon, sy'n gallu gweithredu 
cymysgedd o wasanaethau cymudo lleol 
cyflym ac integredig ar Brif Linell De Cymru 
wedi'u hintegreiddio â gwasanaethau metro 
lleol o'r cymoedd ac ar eu traws. Bydd cynnig 
gwasanaethau rheilffordd mwy deniadol 
i fwy o bobl yn gwella effeithlonrwydd 
gweithrediadau rheilffyrdd yn sylweddol ac yn 
lleihau cymhorthdal fesul teithiwr.
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Enghreifftiau o 
Fanteision Penodol sy'n 
Gysylltiedig â'r Cynllun
Mae amrywiaeth o fanteision hefyd sy'n deillio 
o'r cynlluniau penodol a nodir, gan gynnwys:

 — Ar hyd coridor PLDC (#1) bydd 
cyfleoedd datblygu sylweddol y bydd 
y cynigion hyn yn dylanwadu arnynt; 
er enghraifft: Parc Caerdydd, a Phen-y-
bont ar Ogwr, Canol Dinas Casnewydd a 
Chaerdydd

 — Bydd darparu gwell cysylltedd â/o 
Glynebwy (#4 #5), sy'n wynebu heriau 
economaidd sylweddol, i Gaerdydd 
ac yn enwedig Casnewydd yn helpu i 
gefnogi datblygiad ac adfywiad pellach 
yng Nglynebwy a'r cyffiniau ac yn 
cefnogi’r Ardal Fenter ymhellach

 — Bydd mwy o wasanaethau cymudo ar 
Linell Marches (#7) i Bont-y-pŵl a'r 
Fenni a gorsafoedd newydd, yn helpu i 
ddarparu opsiynau teithio cynaliadwy i 
ddatblygiadau newydd fel pentref trefol 
Mamhilad a Sebastopol yn ogystal â 
helpu Pont-y-pŵl i ddelio â rhai heriau 
economaidd difrifol

 — Bydd cynigion Cledrau Croesi (#8) yn 
cysylltu nifer o ddatblygiadau defnydd 
cymysg a/neu dir llwyd mawr (e.e. 
Bae Caerdydd a’r Dociau, yr Arena, 
Parc Caerdydd, Plas Dwr, Canolfan 
Gwyddorau Bywyd GE) yn ogystal 
â chysylltu Sblot a Thremorfa â'r 
Metro, y ddwy ardal ymysg 10% uchaf 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
(MALlC)xciv

 — Mae’r Metro ac yn benodol y mesurau 
ar draws canol y cymoedd (#9) a 
nodir, yn gyfle strategol i'r rhanbarth 
ddechrau trawsnewid ei ddaearyddiaeth 

economaidd yn sylweddol. Mae 
hyn yn golygu datblygu rhwydwaith 
trafnidiaeth nad yw'n canolbwyntio'n 
ormodol ar deithiau i/o Gaerdydd. Er y 
bydd hynny bob amser yn bwysig, mae 
cyfle i gysylltu pob rhan o'r rhanbarth ac 
yn enwedig canolfannau allweddol fel 
Pontypridd, Casnewydd a Merthyr

 — Mae'n debygol y bydd angen datblygu 
cynllun tymor hwy Caerffili-Casnewydd 
(#10), fel gyda Llanilid, ochr yn ochr ag 
adolygiad o ddefnydd tir a'r potensial ar 
gyfer tai yn y dyfodol ar hyd y coridor 
rhwng Bassaleg a Chaerffili. Mae hyn 
yn rhywbeth y dylid ei archwilio yn y 
Cynllun Datblygu Strategol sydd ar y 
gweill ar gyfer y rhanbarth

 — Bydd estyniad Aberdâr-Hirwaun 
(#11) yn gwella effaith y datblygiadau 
arfaethedig, y tai newydd a'r parc ynni 
yn yr ardal.

Cyfleoedd Datblygu 
Economaidd ac 
Adfywio a Arweinir gan 
Drafnidaieth
Y tu hwnt i'r manteision penodol sy'n 
gysylltiedig â chynlluniau a'r manteision 
strategol, mae nifer o gyfleoedd datblygu 
sylweddol a gweithgareddau economaidd 
sy'n ddibynnol ar wasanaethau rheilffordd 
a chysylltedd gwell, neu y gellir gwella eu 
heffaith drwy wasanaethau rheilffordd a 
chysylltedd gwell. Mae rhai o'r rhain yn 
rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, maent yn cynnwys: 

 — Fel rhan o Gledrau Croesi Caerdydd 
mae sawl datblygiad wrth gefn mawr. 
Er enghraifft, yn Caerdydd Canolog/
Cei Canolog(A) a Bae Caerdydd(A) yn 
cynnwys mwy o ddatblygiadau preswyl, 

gwestai, masnachol a Sefydliad Addysg 
Uwch o bosibl. Mae cyfle hefyd i alluogi 
datblygiad defnydd cymysg ar yr hyn 
sy’n dir llwyd ar hyn o bryd ar draws 
Dociau Caerdydd. Rhaglen adfywio sy'n 
canolbwyntio ar y gymuned sy'n cyd-
fynd â llinell y bae a gorsaf newydd yn 
Butetown. Mae posibilrwydd hefyd yn 
GE/Fferm y Fforest ar gyfer Parc Arloesi 
Gwyddorau Bywyd(B) wedi'i angori gan 
GE a Chanolfan Genomeg Cymru 

 — Bydd darparu mwy o wasanaethau 
cymudo i Ganol Dinas Casnewydd 
o bob rhan o'r rhanbarth yn helpu i 
gefnogi datblygiad Ardal Gwybodaeth 
Casnewydd(C) gyda phartneriaid gan 
gynnwys Alacrity, Alacrity Cyber, 
Ysgol Seiber PDC ac Airbus. Mae cyfle 
hefyd i ystyried ail-leoli cyfleusterau 
Llywodraeth y DU (fel y Swyddfa 
Batentau ac SYG) i leoliad yng nghanol 
dinas Casnewydd

 — Bydd y cynlluniau a nodir yn gwella 
hygyrchedd Ystâd Ddiwydiannol 
Trefforest/Nantgarw(D) ac yn helpu 
i gyflwyno prosiect adfywio defnydd 
cymysg mawr gan gynnwys mwy o 
ddatblygiadau preswyl;mae hyn yn 
ychwanegu at adleoli'r Adran Gwaith a 
Phensiynau gerllaw'r gorsafoedd Metro 
newydd a gynllunir yn Nantgarw

 — Bydd gwasanaethau cymudo PLDC 
newydd a gorsaf newydd yn Llanwern 
yn cysylltu datblygiad preswyl 
Llanwern/Glan Llyn(E) â gweddill y 
rhanbarth ac yn helpu i greu safleoedd 
datblygu pellach ger yr orsaf. Mae'r orsaf 
newydd sy'n cael ei datblygu ym Mharc 
Caerdydd yn rhoi cyfle ar gyfer mwy o 
ddatblygiadau "defnydd cymysg" ym 
Mharc Caerdydd(F)xcv; mae'r safle hwn 
yng nghanol y coridor rhwng Casnewydd 
a Chaerdydd sydd eisoes yn ganolfan 
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ranbarthol ar gyfer Lled-ddargludyddion 
Cyfansawddxcvi (gan gynnwys SPTS, 
Newport Wafer fab, IQE, Prifysgol 
Caerdydd)

 — Bydd gwell cysylltedd â Maes Awyr 
Caerdydd/Sain Tathan(G) yn helpu i 
gefnogi datblygiad y parciau busnes 
yn y lleoliad hwn – gellir archwilio'r 
potensial i weithredu gwasanaethau 
rheilffordd uniongyrchol o leoedd fel 
Temple Meads Bryste a Chaerloyw yn y 
cyd-destun hwn

 — Mae'r Metro eisoes yn galluogi 
datblygiad ym Mhontypridd (H) a 
disgwylir y bydd cyfleoedd datblygu 
ac adfywio pellach yn cael eu cyflwyno 
yng nghanol y dref ac o'i amgylch ac o 
bosibl yn gysylltiedig â mesurau Metro 
pellach (fel ar draws y cymoedd a gorsaf 
newydd yn yr orsaf fysus) i ddiwedd yr 
2020au

 — (I) Llanilid. Fel rhan o'r CDS newydd mae 
potensial i archwilio datblygiadau sy’n 
canolbwyntio mwy ar dramwy rhwng 
Pont-y-clun a Phencoed yn Llanilid y 
gellid eu cyflawni i'r 2030au os ydynt 
yn gysylltiedig ag ehangu'r Metro 
ymhellach drwy'r ardal

 — Mae cyfleoedd adfywio sylweddol 
yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr 
(J) yn ogystal â safle Ford y gellid ei 
wasanaethu o bosibl gan wasanaethau 
trên-tram os caiff ei gyflwyno ar Linell 
Maesteg

 — Bydd potensial economaidd lleol Ardal 
fenter yng Nglynebwy (K) yn cael ei 
wella drwy fynediad i Gasnewydd a 
Chaerdydd a'r cynlluniau ar draws y 
cymoedd (rheilffyrdd a bysus) gynigir

 — Mae uwchgynllun yn cael ei ddatblygu 
ar gyfer canol tref Merthyr (L) a fydd 
yn cael ei ategu gan gynlluniau ar gyfer 

atyniad mawr i ymwelwyr a chyfleuster 
cymunedol yng Nghastell Cyfarthfaxcvii

 — (Z) Ar wahân i'r cynigion mwy 
sylweddol a datblygedig hyn, mae'r 
Metro hefyd yn cynnig cyfleoedd ar 
gyfer mesurau datblygu ac adfywio 
"hyb trafnidiaeth" pellach mewn lleoedd 
fel Tref y Barri, Pont-y-pŵl, Caerffili, 
Maesteg a Hirwaun. Mewn llawer o 
achosion mae hyn yn adeiladu ar waith 
sydd eisoes ar y gweill, megis yng 
Nghaerffili

 — Fel y nodwyd eisoes, mae llawer 
o'r manteision ehangach y gellir eu 
gwireddu yn gofyn am ddull mwy 
cydlynol ar gyfer ymyriadau ar raddfa 
lai a'r rhai sy'n cefnogi economïau 
sylfaenol lleol; yn enwedig i alluogi 
mesurau adfywio sy'n canolbwyntio 
mwy ar y gymuned mewn llawer o'r 
gorsafoedd llai ar draws y rhanbarth. 
Bydd P-RC yn gweithio mewn 
partneriaeth â LlC, awdurdodau lleol 
y rhanbarth a Trafnidiaeth Cymru i 
ddatblygu portffolio o ymyriadau o'r 
fath ac wrth wneud hynny yn cyd-fynd â 
menter "Trawsnewid Trefi" Llywodraeth 
Cymruxcviii.

Y Camau Nesaf 

Mae'r papur hwn yn darparu'r sylfaen polisi i ategu gwaith 
datblygiadau achos busnes pellach o brosiectau rheilffyrdd gan 
Lywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, NR a'r Rhanbarth. Mae 
cynnydd pellach yn gofyn am ddull cyfannol ar draws nifer o 
sefydliadau y bydd angen iddynt gydweithio i:

 — Integreiddio'r cynigion hyn sy'n seiliedig 
ar bolisi drwy Raglenni Datblygu Metro 
Strategol ffurfiol Trafnidiaeth Cymru i 
greu rhaglen weithredu 10-15 mlynedd 
(bydd y manylion, y cwmpas a'r broses 
o'u cyflwyno fesul cam yn cael eu 
mireinio drwy ddatblygu Achosion 
Rhaglen gan Trafnidiaeth Cymru ac 
mewn ymgynghoriad â Phrifddinas-
ranbarth Caerdydd)

 — Datblygu dulliau ar gyfer sicrhau 
cyllid hirdymor (cyfalaf a refeniw); 
gan gynnwys ystyried mesurau rheoli 
galw (e.e. ardoll parcio yn y gweithle, 
codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd), Ardoll 
Seilwaith Cymunedol, Cyllid Cynyddiad 
Treth ac ati

 — Sefydlu gallu rhanbarthol mwy 
cydgysylltiedig i lunio a pharhau â 
datblygiadau economaidd cyflenwol a 
mentrau adfywio ar draws rhwydwaith 
y Metro. Bydd hyn yn cynnwys 
datblygiadau eiddo sylweddol yn 
ogystal â mwy o ymyriadau lleol yn y 
gymuned 

 — Datblygu Cynllun Datblygu Tramwy 
Metro cynhwysfawr sy'n cwmpasu 
ymyriadau a arweinir gan ddatblygiadau 
mawr hyd at fesurau creu lleoedd lleol 
ar raddfa fach. Bydd gweithio gyda 
phartneriaid allweddol fel Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig, adeiladwyr 
tai, datblygwyr, ymarferwyr adfywio 
a grwpiau cymunedol, yn hanfodol 
yn ogystal â chefnogaeth cyrff fel 
Comisiwn Dylunio Cymruxcix a Cartrefi 
Cymunedol Cymruc

 — Sicrhau bod y Cynllun Datblygu 
Strategol rhanbarthol yn mynd ati'n 
rhagweithiol i ddatblygu cyfleoedd 
ar gyfer mwy o ddatblygiadau sy’n 
canolbwyntio ar dramwy. Yn y lle 
cyntaf, adleoli gwasanaethau cyhoeddus 
a swyddfeydd yn raddol yn ôl i leoliadau 
canol dinas a thref ar draws y rhanbarth. 
Rôl creu lleoeddci i gael ei hymgorffori 
yn y dull hwn

 — Ategu gwaith cyrff rhanbarthol yn 
Abertawe/Gorllewin Cymru a De-
orllewin Lloegr i sicrhau bod y cynigion 
hyn yn ategu'r rhai a ddatblygir mewn 
rhanbarthau cyfagos

 — Cefnogi Llywodraeth Cymru i ddadlau'r 
achos dros ddatganoli'r rheilffyrdd gyda 
chyllid ar gyfer gwella. Mae'n debygol, 
heb newidiadau sylweddol, na fydd y 
rhan fwyaf o'r cynigion a nodir yn mynd 
rhagddo

 — Cefnogi ymchwil academaidd pellach 
i ategu'r cynigion hyn – yn enwedig y 
manteision ehangach y gellir eu gwireddu.



58 59

Ôl-nodiadau 
M Barry & Metro Consortium, 2013, South Wales Metro: impact study | GOV.WALES
FM Metro Statement, Dec 2015, Record of Proceedings (senedd.wales) south-wales-metro-brochure.pdf (gov.wales)
i South Wales Metro | Transport for Wales (trc.cymru)
ii WG Commissioned Metro Impact Study in 2013 and WG Case for Investment in 2018
iii CO2 emissions from cars: facts and figures (infographics) | News | European Parliament (europa.eu)
iv Decarbonising transport: Climate smart parking policies – CREDS
v https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482670/tsgb0101.xls
vi Martin Mogridge | The Guardian
vii UK RTA data, 2019 & 2015 Reported road casualties in Great Britain: provisional results 2019 (publishing.service.gov.uk)
 Reported road casualties in Great Britain: main results 2015 (publishing.service.gov.uk)
 Reported road accidents (RAS10) - GOV.UK (www.gov.uk)
viii UK air pollution could cause 36,000 deaths a year (kcl.ac.uk)
ix SEWTC Final Report, November 2020, South East Wales Transport Commission: final recommendations | GOV.WALES
x Written Statement: An independent review of road user charging in Wales (9 March 2020) | GOV.WALES
 Independent review of road user charging in Wales | GOV.WALES
xi UK Gov “Levelling up” PM Economy Speech: 30 June 2020 - GOV.UK (www.gov.uk)
xii https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/our-commitment-to-tackling-climate-change-infographic.pdf
xiii Mark Barry and WG, 2018, “The Rail Network in Wales – The Case for Investment” The Rail Network in Wales (gov.wales)
xiv South Wales Metro: impact study | GOV.WALES
xv Independent review of road user charging in Wales | GOV.WALES
xvi Cardiff Capital Region - A Prosperous Capital Region for South-East Wales
xvii £50m Metro Plus plans to deliver region-wide benefits - Cardiff Capital Region
xviii Prosperity for All: the national strategy | GOV.WALES
xix Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015: guidance | GOV.WALES
xx Future Wales: the national plan 2040 | GOV.WALES
xxi low-carbon-delivery-plan_1.pdf (gov.wales)
xxii  Air pollution | Sub-topic | GOV.WALES
xxiii Environment (Wales) Act 2016: factsheets | GOV.WALES
xxiv Llwybr Newydd: a new Wales transport strategy | GOV.WALES
xxv Independent review of road user charging in Wales | GOV.WALES
xxvi The Rail Network in Wales (gov.wales)
xxvii A railway for Wales: the case for devolution (gov.wales)
xxviii Written Statement: Principles for Public Transport Connectivity (24 September 2019) | GOV.WALES
xxix South East Wales Transport Commission | GOV.WALES
xxx https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/transport-policies-plans/transport-white-paper/Documents/

White Paper for Cardiff Transport 2019.pdf
xxxi WG Nov 2020; UK wide transport review must address £2.4bn+ underinvestment in Welsh rail | GOV.WALES
 mainline-railway-enhancement-requirements.pdf (gov.wales) 

Historical investment in rail infrastructure enhancements [HTML] | GOV.WALES 
Written Statement: Union Connectivity Review (23 November 2020) | GOV.WALES

xxxii South Wales Metro | Transport for Wales (trc.cymru)
xxxiii Llwybr Newydd: a new Wales transport strategy | GOV.WALES
xxxiv ccr-industrial-and-economic-growth-plan-english.pdf (cardiffcapitalregion.wales)
xxxv Union connectivity review: terms of reference - GOV.UK (www.gov.uk)
xxxvi Wales’ Transport Minister critical of Westminster’s package of ‘new’ investment | GOV.WALES
xxxvii 18_10_13_newsnight_hs2.pdf (bbc.co.uk)
xxxviii www.highspeeduk.co.uk/D07 UU hs2-regional-economic-impacts 2013.pdf
xxxix ccr-state-of-the-region-part-1-connected-singles-con-1-4.pdf (cardiffcapitalregion.wales)
xl ccr-state-of-the-region-part-2-competitive-con-1-5-compressed.pdf (cardiffcapitalregion.wales)
xli ccr-state-of-the-region-part-3-resilient-con-1-3-compressed.pdf (cardiffcapitalregion.wales)
xlii Population estimates by local authority and year (gov.wales)
xliii KS101EW (Usual resident population) - Nomis - Official Labour Market Statistics (nomisweb.co.uk) 
xliv Gross Value Added (UK=100) by area and year (gov.wales)
xlv Gross Disposable Household Income (UK=100) by area and year (gov.wales)
xlvi Average (median) gross weekly earnings by Welsh local areas and year (£) (gov.wales)
xlvii Lower Super Output Area (LSOA), is statistical unit of same population size (About 1500 people); there are about 214 in Cardiff 

and 47 in Blaenau Gwent - recent population increases have not been reflected  
Lower Super Output Area (LSOA) Maps (gov.wales)

xlviii WIMD, Local Authority Analysis (gov.wales)

xlix Commuting patterns by Welsh local authority and measure (gov.wales)
l Welsh Secretary to outline his vision for a “Western Powerhouse” - GOV.UK (www.gov.uk)
li REF 2014 - Research - Cardiff University
lii Cardiff Capital Region - A Prosperous Capital Region for South-East Wales
liii University welcomes £38m Compound Semiconductor deal - News - Cardiff University
liv A Powerhouse for the West: Britain’s missing powerhouse — Metro Dynamics
lv Western-Gateway-ENGLISH-WEB.pdf (western-gateway.co.uk)
lvi Strategy - Western gateway (westerngatewaystb.org.uk)
lvii South Wales Metro: impact study | GOV.WALES
lviii Transpennine upgrade - Network Rail
lix TFTN_-_NPR_At_a_Glance.pdf (transportforthenorth.com)
lx One North | Strategic Transport Plan - Transport for the North Leaders call for £39bn for Northern Powerhouse Rail project - BBC News
lxi Beyond_HS2WEB.pdf (greengauge21.net)
lxii South East Wales Transport Commission: emerging conclusions (gov.wales)
lxiii SEWTC Final Report, November 2020, South East Wales Transport Commission: final recommendations | GOV.WALES
lxiv SEWTA Rail Strategy 2013
lxv Cardiff Capital Region Updates Plans on South East Wales Metro Schemes - Cardiff Capital Region
lxvi Transport White Paper (cardiff.gov.uk)
lxvii University of Canberra; Light rail transit and residential density in mid-size cities Working Paper 5 June 2015; David Flannery, 

Renee Duarte, Barbara Norman, Tayanah O’Donnell, Hamish Sinclair and Will Steffen  
(PDF) Light rail transit and residential density in mid-sized cities (researchgate.net)

lxviii University of Canberra, Planning for Structural transit in low density environments: The case of Canberra, Australia; Cameron 
Gordon (PDF) Planning for structural transit in low density environments: The case of Canberra, Australia (researchgate.net)

lxix Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley Urban Densities and Transit: A Multi-dimensional 
Perspective Robert Cervero and Erick Guerra qt3mb598qr.pdf (escholarship.org)

lxx Public transport – Planning the networks, Civitas (Gustav Nielsen), 2005 BPGstrand2v9.indd (civitas.no)
lxxi “Human Transit”, Jarrett Walker, 2010 Human Transit — The professional blog of public transit consultant Jarrett Walker. The 

Power and Pleasure of Grids — Human Transit 
lxxii (PDF) Freiburg's way to sustainability: the role of integrated urban and transport planning | Michal Beim - Academia.edu
lxxiii Transit Oriented Development - Welcome Message (denvergov.org)
lxxiv The place to be - Urban Transport Group FINAL WEB.pdf
lxxv Metro & Me—new South Wales Metro report launched (capital-law.co.uk) 
lxxvi Transit Oriented Development in the Cardiff Capital Region #2 – Mark Barry (swalesmetroprof.blog)
lxxvii Placemaking – Design Commission for Wales (dcfw.org)
lxxviii Better Planning with More Comprehensive Transportation Cost Analysis - Blogs | Planetizen
 Victoria Transport Institute - Transportation Cost and Benefit Analysis (vtpi.org) 
lxxix Human Transit — The professional blog of public transit consultant Jarrett Walker.
lxxx Latest evidence on induced travel demand: an evidence review (publishing.service.gov.uk)
lxxxi Victoria Transport Policy Institute, Transport Costs and Benefits Analysis Microsoft Word - EX-SUM -1 (vtpi.org) 
lxxxii Reported road casualties in Great Britain: main results 2015 (publishing.service.gov.uk)  

Reported road casualties in Great Britain: provisional results 2019 (publishing.service.gov.uk)
lxxxiii UK air pollution could cause 36,000 deaths a year (kcl.ac.uk)
lxxxiv CO2 emissions from cars: facts and figures (infographics) | News | European Parliament (europa.eu)
lxxxv Home - Western gateway (westerngatewaystb.org.uk)/
lxxxvi Traction Decarbonisation Network Strategy - Interim Programme Business Case (networkrail.co.uk)
lxxxvii Beyond HS2 – a plan for a National Rail Strategy | Greengauge 21 | Shaping tomorrow's railway
lxxxviii Western Rail Link to Heathrow - Network Rail
lxxxix Mark Barry & Cardiff Business Partnership, 2011, House of Commons - Transport Committee - Written Evidence (parliament.uk)
xc Home - Transport For Wales (fflecsi.wales)
xci CO2 emissions from cars: facts and figures (infographics) | News | European Parliament (europa.eu)
xcii Reported road casualties in Great Britain: provisional results 2019 (publishing.service.gov.uk)
xciii UK air pollution could cause 36,000 deaths a year (kcl.ac.uk)
xciv Welsh Index of Multiple Deprivation, Local Authority Analysis (gov.wales)
xcv Cardiff Hendre Lakes - Served by Cardiff Parkway
xcvi CSconnected – Driving tomorrow's technologies
xcvii Heritage park plan aims to bring Merthyr Tydfil's history to life | Wales | The Guardian
xcviii £90 million programme to transform Wales’ towns | GOV.WALES
xcix Design Commission for Wales (dcfw.org)
c Home - Community Housing Cymru (chcymru.org.uk)
ci Placemaking – Design Commission for Wales (dcfw.org)

https://gov.wales/south-wales-metro-impact-study
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-06/south-wales-metro-brochure.pdf
https://trc.cymru/south-wales-metro
https://trc.cymru/south-wales-metro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
https://www.creds.ac.uk/publications/decarbonising-transport-climate-smart-parking-policies/
https://www.creds.ac.uk/publications/decarbonising-transport-climate-smart-parking-policies/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482670/tsgb0101.xls
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482670/tsgb0101.xls
https://www.theguardian.com/news/2000/apr/06/guardianobituaries
https://www.theguardian.com/news/2000/apr/06/guardianobituaries
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904698/rrcgb-provisional-results-2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/533293/rrcgb-main-results-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/ras10-reported-road-accidents
https://www.kcl.ac.uk/news/uk-air-pollution-could-cause-36000-deaths-a-year
https://www.kcl.ac.uk/news/uk-air-pollution-could-cause-36000-deaths-a-year
https://gov.wales/south-east-wales-transport-commission-final-recommendations
https://gov.wales/written-statement-independent-review-road-user-charging-wales
https://gov.wales/independent-review-road-user-charging-wales
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-economy-speech-30-june-2020
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/our-commitment-to-tackling-climate-change-infographic.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/our-commitment-to-tackling-climate-change-infographic.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/the-rail-network-in-wales-case-for-investment.pdf
https://gov.wales/south-wales-metro-impact-study
https://gov.wales/south-wales-metro-impact-study
https://gov.wales/independent-review-road-user-charging-wales
https://www.cardiffcapitalregion.wales/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-post/50m-metro-plus-plans-to-deliver-region-wide-benefits/
https://gov.wales/prosperity-all-national-strategy
https://gov.wales/prosperity-all-national-strategy
https://gov.wales/well-being-future-generations-wales-act-2015-guidance#content
https://gov.wales/well-being-future-generations-wales-act-2015-guidance#content
https://gov.wales/future-wales-national-plan-2040
https://gov.wales/future-wales-national-plan-2040
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/low-carbon-delivery-plan_1.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/low-carbon-delivery-plan_1.pdf
https://gov.wales/air-pollution
https://gov.wales/air-pollution
https://gov.wales/environment-wales-act-2016-factsheets
https://gov.wales/environment-wales-act-2016-factsheets
https://gov.wales/llwybr-newydd
https://gov.wales/llwybr-newydd
https://gov.wales/independent-review-road-user-charging-wales
https://gov.wales/independent-review-road-user-charging-wales
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/the-rail-network-in-wales-case-for-investment.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/the-rail-network-in-wales-case-for-investment.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/a-railway-for-wales-the-case-for-devolution.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/a-railway-for-wales-the-case-for-devolution.pdf
https://gov.wales/written-statement-principles-public-transport-connectivity
https://gov.wales/written-statement-principles-public-transport-connectivity
https://gov.wales/south-east-wales-transport-commission
https://gov.wales/south-east-wales-transport-commission
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/transport-policies-plans/transport
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/transport-policies-plans/transport
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/transport-policies-plans/transport
https://gov.wales/uk-wide-transport-review-must-address-ps24bn-underinvestment-welsh-rail
https://gov.wales/uk-wide-transport-review-must-address-ps24bn-underinvestment-welsh-rail
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-11/mainline-railway-enhancement-requirements.pdf
https://gov.wales/historical-investment-rail-infrastructure-enhancements-html
https://gov.wales/written-statement-union-connectivity-review
https://trc.cymru/south-wales-metro
https://trc.cymru/south-wales-metro
https://gov.wales/llwybr-newydd
https://gov.wales/llwybr-newydd
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2019/02/ccr-industrial-and-economic-growth-plan-english.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2019/02/ccr-industrial-and-economic-growth-plan-english.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/union-connectivity-review-terms-of-reference
https://www.gov.uk/government/publications/union-connectivity-review-terms-of-reference
https://gov.wales/wales-transport-minister-critical-westminsters-package-new-investment
https://gov.wales/wales-transport-minister-critical-westminsters-package-new-investment
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/18_10_13_newsnight_hs2.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/18_10_13_newsnight_hs2.pdf
http://www.highspeeduk.co.uk/D07 UU hs2-regional-economic-impacts 2013.pdf
http://www.highspeeduk.co.uk/D07 UU hs2-regional-economic-impacts 2013.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/01/ccr-state-of-the-region-part-1-connected-singles-con-1-4.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/01/ccr-state-of-the-region-part-1-connected-singles-con-1-4.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/02/ccr-state-of-the-region-part-2-competitive-con-1-5-compressed.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/02/ccr-state-of-the-region-part-2-competitive-con-1-5-compressed.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/03/ccr-state-of-the-region-part-3-resilient-con-1-3-compressed.pdf
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2020/03/ccr-state-of-the-region-part-3-resilient-con-1-3-compressed.pdf
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Estimates/Local-Authority/populationestimates-by-localauthority-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Estimates/Local-Authority/populationestimates-by-localauthority-year
https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks101ew
https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks101ew
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gvaindices-by-area-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-Value-Added-GDP/gvaindices-by-area-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Household-Income/householdincome-uk-100-by-area-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Household-Income/householdincome-uk-100-by-area-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Earnings/medianweeklyearnings-by-welshlocalareas-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Earnings/medianweeklyearnings-by-welshlocalareas-year
https://gov.wales/docs/statistics/lsoamaps/lsoa.htm
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-2019/localauthorityanalysis
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Employment/Commuting/commutingpatterns-by-welshlocalauthority-measure
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Employment/Commuting/commutingpatterns-by-welshlocalauthority-measure
https://www.gov.uk/government/news/welsh-secretary-to-outline-his-vision-for-a-western-powerhouse
https://www.gov.uk/government/news/welsh-secretary-to-outline-his-vision-for-a-western-powerhouse
https://www.cardiff.ac.uk/research/impact-and-innovation/quality-and-performance/ref-2014
https://www.cardiff.ac.uk/research/impact-and-innovation/quality-and-performance/ref-2014
https://www.cardiffcapitalregion.wales/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/744812-university-welcomes-38m-compound-semiconductor-deal
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/744812-university-welcomes-38m-compound-semiconductor-deal
https://www.metrodynamics.co.uk/blog/2019/7/9/a-powerhouse-for-the-west-britains-missing-powerhouse
https://www.metrodynamics.co.uk/blog/2019/7/9/a-powerhouse-for-the-west-britains-missing-powerhouse
https://western-gateway.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/Western-Gateway-ENGLISH-WEB.pdf
https://western-gateway.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/Western-Gateway-ENGLISH-WEB.pdf
https://westerngatewaystb.org.uk/strategy/
https://westerngatewaystb.org.uk/strategy/
https://gov.wales/south-wales-metro-impact-study
https://gov.wales/south-wales-metro-impact-study
https://www.networkrail.co.uk/running-the-railway/railway-upgrade-plan/key-projects/transpennine-route-upgrade/
https://www.networkrail.co.uk/running-the-railway/railway-upgrade-plan/key-projects/transpennine-route-upgrade/
https://transportforthenorth.com/wp-content/uploads/TFTN_-_NPR_At_a_Glance.pdf
https://transportforthenorth.com/wp-content/uploads/TFTN_-_NPR_At_a_Glance.pdf
https://transportforthenorth.com/onenorth/
http://www.greengauge21.net/wp-content/uploads/Beyond_HS2WEB.pdf
http://www.greengauge21.net/wp-content/uploads/Beyond_HS2WEB.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/emerging-conclusions.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/emerging-conclusions.pdf
https://gov.wales/south-east-wales-transport-commission-final-recommendations
https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-post/cardiff-capital-region-updates-plans-on-south-east-wales-metro-schemes/
https://www.cardiffcapitalregion.wales/news-post/cardiff-capital-region-updates-plans-on-south-east-wales-metro-schemes/
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/transport-policies-plans/transport-white-paper/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/transport-policies-plans/transport-white-paper/Pages/default.aspx
https://www.researchgate.net/publication/279298829_Light_rail_transit_and_residential_density_in_mid-sized_cities
https://www.researchgate.net/publication/233029905_Planning_for_structural_transit_in_low_density_environments_The_case_of_Canberra_Australia
https://escholarship.org/content/qt3mb598qr/qt3mb598qr.pdf
http://civitas.no/assets/hitrans2publictransportplanningthe-networks.pdf
https://humantransit.org/
https://humantransit.org/2010/02/the-power-and-pleasure-of-grids.html
https://humantransit.org/2010/02/the-power-and-pleasure-of-grids.html
https://www.academia.edu/522549/Freiburgs_way_to_sustainability_the_role_of_integrated_urban_and_transport_planning
https://www.academia.edu/522549/Freiburgs_way_to_sustainability_the_role_of_integrated_urban_and_transport_planning
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/transit-oriented-development.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/transit-oriented-development.html
https://www.urbantransportgroup.org/system/files/general-docs/The place to be - Urban Transport Group FINAL WEB.pdf
https://www.urbantransportgroup.org/system/files/general-docs/The place to be - Urban Transport Group FINAL WEB.pdf
https://www.capital-law.co.uk/metro-me-new-south-wales-metro-report-launched/
https://www.capital-law.co.uk/metro-me-new-south-wales-metro-report-launched/
https://swalesmetroprof.blog/2020/02/11/transit-oriented-development-in-the-cardiff-capital-region-2/
https://swalesmetroprof.blog/2020/02/11/transit-oriented-development-in-the-cardiff-capital-region-2/
http://dcfw.org/placemaking/
http://dcfw.org/placemaking/
https://www.planetizen.com/blogs/107748-better-planning-more-comprehensive-transportation-cost-analysis
https://www.planetizen.com/blogs/107748-better-planning-more-comprehensive-transportation-cost-analysis
https://www.vtpi.org/tca/
https://humantransit.org/
https://humantransit.org/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762976/latest-evidence-on-induced-travel-demand-an-evidence-review.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762976/latest-evidence-on-induced-travel-demand-an-evidence-review.pdf
https://www.vtpi.org/tca/tca00.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/533293/rrcgb-main-results-2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/533293/rrcgb-main-results-2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904698/rrcgb-provisional-results-2019.pdf
https://www.kcl.ac.uk/news/uk-air-pollution-could-cause-36000-deaths-a-year
https://www.kcl.ac.uk/news/uk-air-pollution-could-cause-36000-deaths-a-year
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
http://westerngatewaystb.org.uk/
http://westerngatewaystb.org.uk/
https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Decarbonisation-Network-Strategy-Interim-Programme-Business-Case.pdf
https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Decarbonisation-Network-Strategy-Interim-Programme-Business-Case.pdf
http://www.greengauge21.net/beyond-hs2-a-plan-for-a-national-rail-strategy/
http://www.greengauge21.net/beyond-hs2-a-plan-for-a-national-rail-strategy/
https://www.networkrail.co.uk/running-the-railway/our-routes/western/western-rail-link-to-heathrow/
https://www.networkrail.co.uk/running-the-railway/our-routes/western/western-rail-link-to-heathrow/
https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtran/1185/1185we44.htm
https://www.fflecsi.wales/
https://www.fflecsi.wales/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904698/rrcgb-provisional-results-2019.pdf
https://www.kcl.ac.uk/news/uk-air-pollution-could-cause-36000-deaths-a-year
https://www.kcl.ac.uk/news/uk-air-pollution-could-cause-36000-deaths-a-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-2019/localauthorityanalysis
https://www.cardiffhendrelakes.com/
https://www.cardiffhendrelakes.com/
https://csconnected.com/
https://csconnected.com/
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/12/heritage-park-plan-aims-to-bring-merthyr-tydfils-history-to-life
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/12/heritage-park-plan-aims-to-bring-merthyr-tydfils-history-to-life
https://gov.wales/90-million-programme-transform-wales-towns
https://gov.wales/90-million-programme-transform-wales-towns
http://dcfw.org/
http://dcfw.org/
https://chcymru.org.uk/en/
https://chcymru.org.uk/en/
http://dcfw.org/placemaking/
http://dcfw.org/placemaking/


60

Cysylltu â Ni
Gwefan: www.cardiffcapitalregion.wales/cy/ 
E-bost: info@cardiffcapitalregion.wales


