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1. Crynodeb Gweithredol 
Eleni, cafodd nifer sylweddol o ffrydiau gwaith eu cyflawni ar y cyd gan Wasanaethau Trên 

Trafnidiaeth Cymru (TfWRS) a Network Rail (NR) er mwyn gwella darpariaeth ar gyfer tymor yr 

hydref 2019. Gan ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd yn ystod hydref heriol yn 2018, cafodd rhagor o 

fuddsoddiadau eu gwneud ar draws y diwydiant, gan gynnwys y meysydd allweddol canlynol: 

□  Rhaglen gosod offer amddiffyn olwynion rhag llithro (WSP) ar gyfer pob cerbyd Class 150; 

□  Cyflwyno Rheolwr Cynllunio Tymhorol ymroddedig TfWRS; 

□  Ailwampio ein turn a chynnydd yn nifer y gweithwyr hyfforddedig; 

□  Recriwtio ‘Timau Ymateb yr Hydref’ ychwanegol. 

 

O ganlyniad i'r buddsoddiad a’r ymrwymiad ychwanegol gan ein sefydliadau, gwelsom 

welliannau yn y meysydd allweddol canlynol: 

□  Dim olwynion fflat ar gerbydau Class 150 sydd â WSP; 

□  Cyfartaledd amser o 1.5 diwrnod ar gyfer gweithgareddau troi olwynion; 

□  57% o ostyngiad yn y trenau a gafodd eu difrodi eleni o’i gymharu â’r llynedd (76 v 170); 

□  Arolygiadau rhagweithiol safleoedd wedi cynyddu o 178 i 2,498. 
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2. Cyflwyniad 
Lluniwyd yr adroddiad hwn ar y cyd gan Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru (TfWRS) 

a Network Rail (NR) er mwyn darparu diweddariad ar gyflawniad tymor yr hydref 2019. 

Yn dilyn y tarfu sylweddol a fu yn 2018, comisiynwyd sawl ymchwiliad gan y ddau sefydliad i 

nodi pob achos posib. Roedd yr adroddiadau yn cynnig nifer o argymhellion i sicrhau nad oedd 

lefelau tebyg o darfu yn digwydd eto yn 2019. 
 

Ffigur 1 o'r chwith: Adroddiad Ymchwiliad Annibynnol, Adroddiad Cynnydd ac Adroddiad Paratoi 

 

Datblygwyd sawl llif gwaith allweddol er mwyn adeiladu ar yr argymhellion, yn ychwanegol at yr 

hyn a ddysgwyd o flynyddoedd blaenorol. Amlinellwyd y ffrydiau gwaith hyn yn Adroddiad 

Paratoi ar gyfer Hydref 2019 Cymru a'r Gororau (TrC, 2020), a bydd y ddogfen hon yn darparu 

gwybodaeth atodol ar gyflawni'r paratoadau hyn. 

3. Ffrydiau Gwaith Allweddol 
3.1 Cynllun ar y Cyd ar gyfer yr Hydref 
Roedd y paratoadau ar y cyd ar gyfer hydref 2019 yn dilyn prosesau sefydledig y diwydiant ac 

yn ymgorffori'r hyn a ddysgwyd o ymchwiliadau annibynnol yr Hydref ac o argymhellion 

cenedlaethol. Cafodd yr holl weithgareddau allweddol eu crynhoi yng Nghynllun ar y Cyd ar 

gyfer yr Hydref, a gafodd ei lofnodi gan TfWRS a NR. Roedd yn rhoi ffocws i’r holl randdeiliaid a 

fuddsoddodd er mwyn cyflawni tymor yr Hydref yn unol â’r cynllun. 
 

Ffigur 2: Tudalen flaen Cynllun ar y Cyd ar gyfer Hydref 2019 wedi’i lofnodi 
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3.2 Rheoli’r Hydref ar y Cyd 
Eleni, cyflogodd TfWRS aelod o staff a oedd wedi’i integreiddio’n llawn yn nhîm Rheoli’r Hydref 

trwy gydol y tymor. Roedd yn ymgymryd â dyletswyddau llawn ac yn sicrhau bod yr holl ddata’n 

cael ei goladu’n gywir ac yn brydlon. Roedd hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan roedd y llwyth 

gwaith yn cynyddu oherwydd y tywydd. 
 

Ffigur 3: Rheoli'r Hydref ar y Cyd yng Nghanolfan Gweithrediadau Rheilffyrdd Cymru 

 

Bydd TfWRS yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant y dull hwn yn ystod tymor yr hydref 2020. 

3.3 Cynllun Rheoli Olwynion 
Cyn tymor yr hydref, fe wnaeth TfWRS sicrhau bod gan olwynion bob cerbyd o leiaf 6 mis o 

ddefnydd ar ôl arnynt. Mae hyn yn gyfwerth ag oddeutu 2 dro teiar gan ddarparu cynllun wrth 

gefn i sicrhau y gallai cerbydau fod ar gael i’w defnyddio. 

Yn ogystal, prynwyd olwynion sbâr ar gyfer pob math o drên yn fflyd TfWRS, gan gynnwys ein 

trenau Class 14X (Pacers). Cyn i'r tymor ddechrau, roedd gan y gadwyn gyflenwi fynediad 

cyfyngedig i olwynion Pacer gan fod cynlluniau i ddiddymu’r math yma o uned tyniant yn raddol. 

Datblygwyd cynllun amddiffyn Pacer cadarn er mwyn lleihau effaith y darnau sbâr cyfyngedig 

oedd ar gael, er bod cyflenwadau wrth law ar ddechrau mis Tachwedd. 

Trwy gydol tymor yr hydref, ni chawsom unrhyw achosion o gerbydau’n cael eu stopio 

oherwydd nad oedd olwynion ar gael. 

3.4 Darpariaeth Trafnidiaeth ar y Ffyrdd 
Yn ystod tymor yr hydref, defnyddiodd TfWRS drafnidiaeth ar y ffyrdd er mwyn amddiffyn safon 

gwasanaeth cwsmeriaid ac i ddarparu trafnidiaeth amgen lle’r oedd angen. Roedd gweithredu 

rhagweithiol yn cynnwys darparu chwe bws maint llawn yng Nghanol Caerdydd bob diwrnod o'r 

wythnos rhwng 19/11/19 – 06/12/19 er mwyn gallu ymateb yn gyflym i aflonyddwch yn ystod 

cyfnodau prysur gyda’r nos. 

Roedd trafnidiaeth ar y ffyrdd hefyd yn elfen allweddol o'n cynllun wrth gefn ar gyfer argaeledd y 

fflyd, pan roedd y tywydd yn effeithio ar y gallu i weithredu trenau’n ddiogel. Byddai'r cynllun yn 

cael ei weithredu gan ddarparu amryw o opsiynau teithio i gwsmeriaid. Ar wahân i'r cynllun hwn, 

roedd ein tîm rheoli yn defnyddio trafnidiaeth ar y ffyrdd er mwyn cynnal lefelau gwasanaeth 

trwy gydol y tymor. 
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3.5 Rheolwr Cynllunio Tymhorol Pwrpasol 
Ym mis Awst 2019, recriwtiodd TfWRS Reolwr Cynllunio Tymhorol newydd i oruchwylio'r holl 

baratoadau ar gyfer pob tymor sy’n effeithio ar y rheilffyrdd. Roedd hyn yn creu cyfleoedd 

newydd i gydweithio’n agos â Rheolwr Tymhorol Network Rail. 

Cafodd fframwaith cynllunio tymhorol newydd, adnodd tracio gweithredu a bwrdd delweddu lefel 

uchel eu datblygu a’u cyflwyno’n sydyn er mwyn cynorthwyo â'r gwaith paratoi ar gyfer tymor yr 

hydref. 

Ffigur 4 o'r chwith i'r dde: Adnodd Tracio Gweithredu, Bwrdd Delweddu a Fframwaith 

 

Roedd dangosfwrdd TfWRS newydd yn cael ei greu yn ddyddiol yn ystod tymor yr hydref er 

mwyn olrhain dangosyddion perfformiad allweddol gan gynnwys capasiti turniau, argaeledd y 

fflyd, rhaglen WSP a sgôr PTL. Roedd hyn yn ategu adroddiadau dyddiol ac wythnosol Power 

BI a oedd newydd gael eu datblygu gan NR i sicrhau bod gan TfWRS a NR wiriadau cyson ar 

waith i sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflawni. 

3.6 Rhaglen Gwarchod Olwynion Rhag Llithro (WSP) 
Rhaglen lliniaru allweddol i leihau’r tebygrwydd bod olwynion cerbydau Class 150 yn mynd yn 

fflat. Ymrwymodd TfWRS i ôl-osod WSP ac offer sandio awtomatig ar bob un o’i 36 cerbyd 

Class 150. Y dyhead gwreiddiol oedd cwblhau'r prosiect hwn cyn tymor yr hydref, ond golygodd 

heriau annisgwyl gydag offer jacio bod yn rhaid gohirio'r rhaglen, a golygodd hynny bod y 

dyddiad cwblhau wedi llithro i fis Tachwedd. 

Erbyn diwedd mis Tachwedd, roedd y dechnoleg yma wedi’i roi ar bob cerbyd Class 150 a oedd 

mewn gwasanaeth (33 o gerbydau). Cynlluniwyd y byddai'r 3 cerbyd arall yn aros oddi ar y 

rheilffyrdd yn ystod yr hydref gan fod 2 gerbyd yn cael newidiadau ‘Pobl â Symudedd 

Cyfyngedig’ (PRM), a bod 1 cerbyd ar stop yn hirdymor o ganlyniad i daro coeden. 
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Ffigur 5: Siart Cynnydd y Rhaglen 

 

Mae modd mesur llwyddiant y rhaglen hon yn ôl nifer y cerbydau Class 150 a gafodd olwyn 

fflat. Eleni, cafodd 10 cerbyd olwyn fflat, o’i gymharu ag 84 o gerbydau yn 2018. Mae hyn yn 

88% o ostyngiad, sydd wedi cyfrannu at ostyngiad cyffredinol mewn olwynion fflat a gafwyd ar 

draws pob math o fflyd. Mae’n werth nodi nad oedd WSP wedi’i osod ar y 10 cerbyd pan 

gawson nhw olwyn fflat. 
 

Ffigur 6: Siart yn dangos nifer yr olwynion fflat a ddatblygodd dros y 5 mlynedd ddiwethaf 

 

3.7 Dodwyr Gel Tyniant (TGAs) 
Cyn tymor yr hydref 2019, uwchraddiwyd 18 o 65 o Ddodwyr Gel Tyniant (TGAs) i'r dechnoleg 

ddiweddaraf (unedau Mk3) i ddisodli'r unedau Mk1 hŷn, darfodedig. Yn ogystal, defnyddiwyd 

cynllun arolygu gwell i gynorthwyo â nodi diffygion yn gynnar ac i ddiogelu effeithiolrwydd 

gweithredol y gwaith lliniaru ochr rheilffyrdd. Roedd perfformiad cyffredinol yn gyson trwy gydol 

y tymor, ac roedd y gyfradd fethiant a oedd yn gysylltiedig ag offer yn is. 
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3.8 Turniau 
Cyn tymor yr hydref fe gafodd y prif durn, sydd wedi’i leoli yn Nepo Treganna, ei ailwampio (am 

y tro cyntaf ers 35 mlynedd) a oedd yn costio £120k. Arweiniodd hyn, ar y cyd â chynllun 

capasiti cadarn, at gyflawni gweithgaredd troi teiars yn llwyddiannus lle nad oedd unrhyw 

ddigwyddiad ‘bottle necking’ sy’n arwain at stopio cerbydau am fwy o amser nag sydd angen. 
 

Ffigur 7: Siart yn dangos nifer y cerbydau a gafodd eu stopio am olwynion fflat vs cerbydau a oedd yn disgwyl am droi teiars 

 

Mae'r siart uchod (ffigur 4) yn dangos y galw am droi teiars rhwng 1 Hydref a 3 Rhagfyr. Gwelir 

bod y trwybwn yn gyson trwy gydol y tymor, ond ar ddechrau mis Tachwedd, achosodd llifogydd 

difrifol i rai trenau gael eu dal, a oedd yn eu hatal rhag cael eu troi o fewn y 2 ddiwrnod arferol, 

ond cafodd y rhain eu hadfer yn gyflym. 

Felly, ystyrir bod paratoadau TfWRS ar gyfer y turn wedi bod yn llwyddiant eleni. 

3.9 Cynlluniau Wrth Gefn Tymor yr Hydref 
Gan weithio ar y cyd â Trafnidiaeth Cymru, gyda chymeradwyaeth gynnar, datblygwyd cynllun 

wrth gefn cadarn i liniaru'r effaith ar deithwyr ar adegau pan roedd diffyg fflyd ar gael. Roedd y 

cynlluniau hyn yn cynnwys ymateb ‘parod’ wedi'i ddilyn gan ymgyrch i gyfathrebu â 

chwsmeriaid. 
 

Ffigur 8 Enghraifft o bosteri ar gyfer Cyfathrebu â Chwsmeriaid 
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3.10 Parodrwydd Gweithredol 
Eleni, creodd TfWRS a NR ganllaw risg tymhorol newydd a gafodd ei ddosbarthu i'r holl staff 

gweithredol gan gynnwys Gyrwyr, Signalwyr, Rheolwyr Gweithrediadau Symudol a Giardiau 

Trenau. Dyma'r tro cyntaf i'r dull hwn gael ei dreialu ac fe gafodd adborth cadarnhaol, ac felly 

bydd yn rhywbeth y byddwn yn ystyried ei weithredu ar gyfer tymhorau'r dyfodol. 
 

Ffigur 9: Enghreifftiau o ddogfennau cyfathrebu a gafodd eu rhoi i’r holl staff gweithredol 

 

3.1  Rheoli Llystyfiant 
Mae gwaith rheoli llystyfiant wedi cynyddu fesul blwyddyn, ac yn 2019 cafodd ~2.7m metr sgwâr 

ei reoli drwy amrywiaeth o weithgareddau cyn yr hydref. Trwy waith y ‘Cyd-weithgorau Rheoli 

Llystyfiant’, nodwyd 50 o safleoedd i ddechrau lle'r oedd risg adlyniad isel ac fe gawson nhw eu 

cynnwys yn y cynllun rheoli llystyfiant llwybr a oedd i gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref 

gyda 14 safle arall wedi’u cynnwys yn y cynllun yn ddiweddarach. Ar ôl ailddosbarthu cyllid, 

cafwyd £850k o arian yn ychwanegol, a oedd yn galluogi i bob un o'r 64 safle gael eu cyflawni 

fel y cynlluniwyd gan roi mwy o ffocws ar reoli llystyfiant ar ochr y rheilffyrdd mewn perthynas â'r 

risg diogelwch ehangach i drenau ac i deithwyr. 
 

Ffigur 10: Siart yn dangos lefelau clirio llystyfiant presennol ac sydd wedi’i gynllunio (2014-2024) 
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Mae gwaith yn mynd rhagddo i nodi'r safleoedd â risg adlyniad isel i'w cwblhau cyn hydref 2020 

gyda chefnogaeth TfWRS a mentrau i helpu i wella gwybodaeth am gyflwr llystyfiant ar ochr y 

rheilffyrdd ac i gynorthwyo â’r gwaith rheoli cynllunio. 

3.12 Rhaglen Trenau i Drin y Cledrau (RHTT) 
Mae’r dull ar gyfer trin y cledrau eleni wedi adeiladu ar lwyddiant rhaglen 2018, ac roedd hefyd 

yn cynnwys triniaeth atodol a oedd yn defnyddio addasydd adlyniad mewn sawl safle strategol. 

Cafodd darpariaeth gyffredinol y rhaglen RHTT ei rhwystro gan fethiannau aml ag offer jetio dŵr 

a arweiniodd at golli 11% o filltiroedd triniaeth a gynlluniwyd, sy'n cyfateb i tua 4,800 o 

filltiroedd. 

Methodd y rhaglen RHTT â chyrraedd lefel y perfformiad yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â hi 

dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae gwaith yn cael ei gynnal i nodi'r achosion ac i fynd i'r afael 

â'r materion, ac mae'r cyflenwyr wedi cael y dasg o ddatblygu cynllun gwella i gynnig sicrwydd 

cyn tymor 2020. 

3.13 Ymarferwyr Rheng Flaen 
Yn 2019, buddsoddodd NR £600k yn ychwanegol ar 12 ‘tîm ymateb yr hydref’ penodol, 

a gafodd eu defnyddio mewn 6 lleoliad strategol ar draws y rhwydwaith i wella 

galluoedd ymateb ac i wella gwybodaeth am risgiau sy’n dod i’r amlwg. Arweiniodd y 

ddarpariaeth o’r adnodd ychwanegol hwn at gynnydd o 1300% mewn arolygiadau 

rhagweithiol (2498 yn 2019 v 178 yn 2018) gan alluogi i weithgareddau lliniaru fod yn 

fwy rhagweithiol a deinamig, gan helpu i leihau achosion gweithredol ac i ddarparu 

gwasanaeth mwy diogel a dibynadwy i'n teithwyr. 

Ffigur 11: Llun yn dangos Tîm Ymateb yr Hydref yn cynnal arolygiad rhagweithiol 
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4. Casgliadau 
Yn dilyn adolygiad ar y cyd ar ôl i’r tymor ddod i ben, cafodd pob un o'r ffrydiau gwaith uchod eu 

dadansoddi i bennu eu heffeithiolrwydd, ac i benderfynu a ddylid eu hymgorffori mewn 

cynlluniau paratoi tymhorol yn y dyfodol. 

Dyma rai ystadegau allweddol: 

□ 57% o ostyngiad mewn trenau’n cael eu difrodi eleni o’i gymharu â'r llynedd (76 v 170) 

□ Arolygiadau rhagweithiol safleoedd wedi cynyddu o 170 i 2,498 

□ C.10,000 yn llai o funudau oedi yn ymwneud â'r hydref o gymharu â 2018 (35% o ostyngiad) 

□ Dim olwynion fflat ar gerbydau Class 150 â WSP 

□ 32% o ostyngiad ar nifer yr Adroddiadau o Adlyniad Isel (ROLAs) o’i gymharu â ffigur 2018 

 
Yn seiliedig ar ganlyniadau’r adolygiad ar ôl i'r tymor ddod i ben, mae’r adroddiad hwn yn dod i'r 

casgliad y gellir ystyried bod paratoadau a chyflawniadau tymor yr hydref 2019 wedi bod yn 

llwyddiant yn gyffredinol, ond mae yna gyfleoedd i sicrhau gwelliannau pellach i ddibynadwyedd 

RHTT ac i leihau digwyddiadau’n ymwneud â tharo coed, ymhlith gweithgareddau paratoi eraill. 

 
 
 

5. Edrych Ymlaen 
Mae’r hyn sy’n arwain at dymor llwyddiannus yn dibynnu ar ansawdd y cynllun ac ar ymrwymiad 

parhaus y ddau sefydliad i ddarparu gwasanaeth diogel a dibynadwy i'n Teithwyr a'n Staff. 

Byddwn yn cyflawni hyn trwy barhau i weithredu arferion sydd wedi’u sefydlu, a gwella ein 

galluoedd trwy barhau i archwilio a defnyddio technolegau arloesol fel: 

□ Adolygiad Fideo Clyfar Awtomataidd (AIVR) - Wedi'i gynllunio i ddal a chategoreiddio 

gwybodaeth ar lystyfiant ar ochr rheilffyrdd. 

□ Microsoft Office 365 – Manteisio ar offer mewnol fel MS Project a MS Teams i gydweithio’n 

effeithlon. 

□ Synhwyro Acwstig Ffibr Optig (FOAS) – Technoleg sy’n cael ei datblygu er mwyn gallu 

canfod olwynion fflat yn gynnar. 

□ Data Telemetrig Trenau Byw – Casglu data o systemau trên gweithredol er mwyn gallu 

ymyrryd yn gynnar pan fo problemau’n cael eu canfod. 

Mae paratoadau ar y cyd ar gyfer tymor yr hydref 2020 wrthi’n cael eu gwneud, ac rydym yn 

edrych ymlaen at rannu’r cynlluniau hyn â Phwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn y 

dyfodol agos. 
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6. Cyfeiriadau 

Adroddiad Paratoi Rheilffordd Cymru a'r Gororau Hydref 2019 | Trafnidiaeth Cymru. 

2020. Cyhoeddiadau | Trafnidiaeth Cymru. [AR-LEIN] Ar gael yn: 

https://tfw.wales/transparency/publications. [Cyrchwyd 15 Ionawr 2020]. 

 
 

 

7. Atodiadau 

 
i. Gwybodaeth Atodol 


