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Sut yr ydym yn datblygu Metro 2021

“Rydym yn gweddnewid ein rhwydwaith
trafnidiaeth i fod yn un a fydd yn addas ar gyfer
y dyfodol ac un lle gall ein cwsmeriaid ddisgwyl
siwrneiau gwell, mwy diogel a mwy cysylltiedig
ar hyd a lled Cymru ac mae Metro yn rhan o’r
gweddnewidiad hwn.”
James Price
Prif Weithredwr
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Dyfodol disglair i drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru
Bydd Metro yn newid ein ffordd o deithio a bydd yn creu rhwydwaith
bysiau, rheilffyrdd a theithio llesol (seiclo a cherdded) modern a
chynaliadwy, a fydd yn gweddnewid bywydau pobl ac yn lleihau effaith
amgylcheddol ein rhwydwaith trafnidiaeth. Bydd hefyd yn creu
amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer swyddi, hamdden a busnes, gan
weddnewid rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol.
I sicrhau bod llwyddiant Metro yn cael ei gyflawni
ledled Cymru, byddwn yn gweithio mewn
cydweithrediad â Llywodraeth Cymru,
Awdurdodau Lleol, a Network Rail i gyflawni’r
rhaglen Metro.
Mae Metro yn golygu ei gwneud yn haws i deithio,
boed hynny â thrên, bws, beic neu ar droed. Bydd
yn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig
a chyfleus sy’n galluogi pobl i deithio ar hyd a lled
Cymru.
Rydym yn buddsoddi £800 miliwn mewn trenau
cyflymach a mwy gwyrdd ar draws Cymru a’r
gororau, i wella’r gwasanaeth a gynigir gennym i’n
holl gwsmeriaid. Rydym wrthi’n brysur hefyd y tu ôl
i’r llenni’n adeiladu trenau newydd, mwy cyfforddus
a fydd yn cynnig gwasanaeth Metro modern a
mwy effeithiol.
Bydd gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau’n rhan
allweddol o Metro a gall cwsmeriaid ddisgwyl
gwasanaeth modern sy’n cynnig:
•
•
•
•
•
•
•

Siwrneiau cyflymach
Mwy o gapasiti
Gwasanaethau sy’n rhedeg yn amlach
Gwasanaethau mwy dibynadwy
Gwasanaethau mwy hygyrch
Teithio mwy fforddiadwy
Dewisiadau teithio integredig (trên, bws,
cerdded a seiclo)
• Gwasanaethau mwy gwyrdd

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar dri rhwydwaith
Metro yng Nghymru:
• Metro Gogledd Cymru
• Metro De Cymru
• Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru
Mae pob un o’r rhwydweithiau Metro wedi
cyrraedd camau gwahanol yn eu datblygiad ac
rydym yn cydweithio â chymunedau a
chynrychiolwyr fel y bydd anghenion a
blaenoriaethau’r cymunedau lleol sy’n cael eu
gwasanaethu’n ganolog ganddo, gan gyflawni’r
amcanion a nodwyd yn Neddf Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015, a Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru.
Rydym yn awr yn diffinio’r prosiectau tymor byr,
canolog a hir ledled Cymru, a fydd yn helpu i
roi bywyd i Metro. Ein nod yw helpu i gyflawni
ein hymrwymiadau datgarboneiddio drwy leihau
dibyniaeth ar geir a chreu rhwydwaith trafnidiaeth
integredig mwy cynaliadwy. I ategu’r rhwydweithiau
Metro yn Ne Cymru a Bae Abertawe a Gorllewin
Cymru, rydym hefyd yn gweithio ar Raglen Prif
Linell De Cymru.
Mae’r diweddariad hwn yn rhoi trosolwg o gynnydd
Trafnidiaeth Cymru yn ogystal â’n cyfeiriad wrth
edrych i’r dyfodol.
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Metro Gogledd Cymru
Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar gamau
cychwynnol Metro Gogledd Cymru, gan osod y
sylfeini ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau
gweddnewidiol a theithio llesol. Bydd hyn yn ei
gwneud yn haws ac yn gyflymach i deithio ar hyd a
lled y Gogledd gyda chysylltiadau bws, rheilffordd a
cherdded gwell. Ochr yn ochr â lleihau ynysu
gwledig a chreu cyfleoedd i greu swyddi, i
fusnesau a hamdden yng Ngogledd Cymru a
Gogledd Orllewin Lloegr, bydd hefyd yn chwarae
rhan allweddol i ddatblygu’r economi ehangach yn
ogystal â dyfodol mwy cynaliadwy i dwristiaeth yn y
Gogledd.
Metro De Cymru
Mae adeiladu Metro De Cymru yn brosiect
uchelgeisiol. Mae llawer iawn o waith adeiladu,
peirianyddol a seilwaith i’w wneud i uwchraddio ein
rhwydwaith rheilffyrdd. Rydym yn buddsoddi i
uwchraddio’r llinellau i Aberdâr, Coryton, Merthyr
Tudful, Rhymni a Threherbert (prif linellau’r
cymoedd) sy’n rhan bwysig o Metro De Cymru.
Bydd hyn wedyn yn ein helpu i weithio tuag at ein
nod o greu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus
integredig a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl
deithio o gwmpas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Byddwn hefyd yn gwella integreiddiad ein
rhwydweithiau rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol.
Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru
Mae Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru’n dal
yng nghamau cynnar ei ddatblygiad a’n nod yw
gweddnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yn y
rhanbarth. Rydym ar hyn o bryd yn cynnal
astudiaethau mewn cydweithrediad â Llywodraeth
Cymru ac awdurdodau lleol y rhanbarth i
ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer y cynllun uchelgeisiol
hwn. Bydd ein prosiectau’n arwain at integreiddio
opsiynau trafnidiaeth y rhanbarth yn well, gyda
phwyslais ar ddefnyddio rheilffyrdd, bysiau, beiciau
a cherdded i greu rhwydwaith trafnidiaeth sy’n
gweithio â’i gilydd i helpu’r sawl sy’n byw a gweithio
yn y rhanbarth yn ogystal ag ymwelwyr. Bydd y
cynlluniau hyn yn hwb i’r economi leol drwy roi
mynediad gwell at swyddi, ac ar gyfer busnesau a
hamdden.
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“Rydym yn gweithio’n galed â phartneriaid ar
hyd a lled y Gogledd, i wneud ein siŵr ein bod
gyda’n gilydd yn creu rhwydwaith trafnidiaeth
integredig y gallwn i gyd fod yn falch ohono ac
un sy’n creu mwy o gyfleoedd ar gyfer
siwrneiau gwell y bydd pobl leol ac ymwelwyr yn
gallu elwa arnynt.”
Ruth Wojtan
Rheolwr Rhaglen Metro Gogledd Cymru
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Metro Gogledd Cymru
Ein nodau ar gyfer Metro Gogledd Cymru yw gwella mynediad at
swyddi a gwasanaethau drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a
theithio llesol ledled Gogledd Cymru gyfan ac i/ o Ogledd Orllewin
Lloegr. Mae hefyd yn ymdrech i leihau ynysu gwledig, helpu i leihau
allyriadau carbon ac annog mwy o ddatblygu ac adfywio gyda
phwyslais ar drafnidiaeth gyhoeddus. Ym mis Mai 2019 lansiwyd ein
gwasanaeth Lerpwl i Wrecsam newydd drwy’r Halton Curve, gan wella
cysylltiadau rhwng Lerpwl a Gogledd Cymru.
Pa welliannu pendant allwch chi ddisgwyl eu gweld?
• O ddiwedd 2021, byddwn yn cyflwyno trenau
Metro wedi’u hailadeiladu’n llwyr ar Lein y
Gororau, gan gynnig gwasanaeth cyflymach
gyda mwy o gapasiti yn ogystal â chyfleusterau
gwell ar y trenau, gan gynnwys aerdymheru.
• O ddiwedd 2022, byddwn yn cyflwyno trenau
newydd sbon ym mhob rhan o rwydwaith
Cymru a’r Gororau a fydd yn golygu mwy o
gapasiti, siwrneiau cyflymach a phrofiad gwell
ar y trenau i’r teithwyr.

• Rydym yn gweithio ar gynlluniau i wella ein
gorsafoedd, gan ei gwneud yn haws i newid o
drenau a bysiau yng ngorsaf Wrecsam
Cyffredinol a rhwng gwasanaethau Prif Linell
Arfordir y Gogledd a Lein y Gororau yn
Shotton.
• Rydym hefyd yn cefnogi cynlluniau i wella
trafnidiaeth gyhoeddus i, o ac o fewn Parc
Diwydiannol Glannau Dyfrdwy ac Ardal Fenter
ehangach Glannau Dyfrdwy, gan greu
cyfleoedd i bobl a busnesau lleol.
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Edrych ymlaen at Metro Gogledd Cymru
Mae’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg ac rydym yn awyddus i’w cyflawni a gwneud ymchwil mwy
manwl iddynt drwy achosion busnes a chynigion cynlluniau, mewn partneriaeth â’r rhanbarth ac
awdurdodau lleol, yn cynnwys:

• Cyflwyno gwasanaethau cymudo lleol wedi’i huwchraddio sy’n aros
ym mhob gorsaf ar Brif Linell y Gogledd wedi’u hategu gan
wasanaethau cyflym, pellter hir.

Rheilffordd

• Gorsafoedd newydd posibl ac uwchraddio cyfnewidfeydd/gorsafoedd,
gan gynnwys Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Bangor, Shotton,
Maes-glas, Brychdyn, Gogledd Wrecsam a De Wrecsam.
• Mesurau gweithredol a gwella capasiti yng ngorsaf Caer a gwell
cysylltiadau â HS2/NPR/Crewe.
• Gwelliant Rheilffordd Ardal Wrecsam i wella capasiti a dibynadwyedd.
• Uwchraddio Lein y Gororau a fydd yn arwain at integreiddio â
gwasanaethau Merseyrail yn y diwedd.

Bws ac Integreiddio

• Mesurau integreiddio yng Nghaergybi ar gyfer y dref-porthladd
-rheilffordd-bws.
• Gwelliannu i lwybrau bysiau a dyluniad y rhwydwaith ac integreiddio’r
rheilffordd mewn canolfannau allweddol ledled y Gogledd.
• Mynediad Cynaliadwy i Barc Cenedlaethol Eryri.

Lleol

• Mesurau bysiau lleol a theithio llesol mewn mannau gan gynnwys y
Fflint, Prestatyn a Llandudno.
• Cyfleoedd Parcio a Theithio.

Arall

• Edrych ar arloesi ar y rheilffordd a all gynnal llinellau newydd / a rhai
wedi’u hailagor fel Amlwch.
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“Rydym yn gweithio â Chaerdydd a’r
Brifddinas-Ranbarth i barhau i uwchraddio ac
ymestyn Metro De Cymru, a hefyd parhau i
weithio i weddnewid llinellau Aberdâr, Coryton,
Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert. Caiff hyn
ei ategu gan rwydweithiau a gwasanaethau bws
a theithio llesol integredig a fydd yn arwain at
ranbarth â chysylltiadau gwell a mwy ffyniannus.”
Rob Jones
Rheolwr Rhaglen Metro De Cymru ager
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South Wales Metro
Bydd Metro De Cymru’n darparu gwasanaethau trafnidiaeth
gyhoeddus mwy integredig gyda chynnydd yn y capasiti yn y rhan o
Gymru gyda’r boblogaeth fwyaf dwys. I gyd-fynd â’n buddsoddiadau
mewn trafnidiaeth, byddwn yn parhau i weithio ag awdurdodau ac yn
eu cefnogi, er enghraifft, gyda’r llinell i Fae Caerdydd ac adfywio
gorsafoedd trên Pontypridd, Caerffili a Merthyr Tudful, ynghyd â
chyfleoedd masnachol a chreu lleoedd cysylltiedig a grëwyd gan
Metro.
Pa welliannu pendant allwch chi ddisgwyl eu gweld?
• Rydym wedi dechrau gweithio eisoes ar Metro
De Cymru, gan adeiladu ein depo £100 miliwn
newydd a Chanolfan Reoli Metro yn Ffynnon
Taf.

• Rydym hefyd yn gweithio â Llywodraeth y DU,
Llywodraeth Cymru, Network Rail a Chyngor
Caerdydd i ddatblygu a gweithredu cynlluniau i
wella Gorsaf Caerdydd Canolog.

• Bydd ein depo newydd yn Ffynnon Taf yn
gartref i’n cerbydau Metro newydd yn ogystal
â channoedd o yrwyr trenau, casglwyr
tocynnau, peirianyddion cerbydau a staff y
Ganolfan Reoli.

• Rydym hefyd wedi dechrau gweithio ar:

• Byddwn yn darparu mwy o wasanaethau ar
ddyddiau gwaith a Suliau nag erioed o’r blaen.
Er y gallwch ddisgwyl trenau’n rhedeg yn
amlach ar y rhan fwyaf o’n rhwydwaith o
2022 ymlaen, byddwn hefyd yn cyflwyno nifer
o welliannau ym Mhrifddinas-Ranbarth
Caerdydd o 2022 ymlaen, er enghraifft
trenau-tram newydd a fydd yn cynnig
gwasanaeth troi i fyny a mynd ar linellau
Treherbert, Merthyr ac Aberdâr a byddwn
hefyd yn gwella cysylltiadau seiclo a cherdded
lleol hefyd.

Rydym yn gweddnewid y llinellau i Aberdâr,
Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert.
Yn ddiweddar hefyd cwblhawyd rhaglen waith
dair wythnos yn llwyddiannus, lle caewyd llinellau
Aberdâr, Treherbert a Merthyr, fel y gallai ein timau
adeiladu weithio 24 awr y dydd i wneud gwaith
hanfodol i uwchraddio ac adnewyddu’r traciau.

- Trydaneiddio tua 170 km o draciau
- Uwchraddio ein holl orsafoedd a’n signalau
- Adeiladu gorsafoedd newydd
• Rydym hefyd yn gweithio ar gyfnewidfa deithio
newydd Caerdydd sy’n cynnwys gwella Gorsaf
Caerdydd Canolog a chyfnewidfa fws newydd
sbon Caerdydd yn ogystal â darparu safleoedd
bws ar y stryd, tacsis a theithio llesol a
chysylltiadau â Bae Caerdydd.

Roedd hyn yn cynnwys ail reilio a gosod bron i
bedair milltir a hanner o drac newydd, clirio bron i
60,000 metr sgwâr o lystyfiant (yn dilyn
ymchwiliadau ecolegol manwl), gosod 46 o sliperi
newydd, gosod 42 metr o ddraeniau traciau a
system cyfyngu ceblau 2600-metr.
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Edrych ymlaen at Metro De Cymru
Mae’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg ac rydym yn awyddus i’w cyflawni a gwneud ymchwil mwy
manwl iddynt drwy achosion busnes a chynigion cynlluniau, mewn partneriaeth â’r rhanbarth ac
awdurdodau lleol, yn cynnwys:

• Gwelliannau i’r gorsafoedd yn Ystâd Trefforest, Pentrebach, Porth,
Merthyr, Ystrad Mynach, Llanbradach, Caerffili, Cogan, Dociau’r Barri,
y Fenni, Cwmbrân a Phontypŵl.
• Gorsafoedd newydd yn Nglan-bad, Gogledd Pontypridd, Ely Mill, Parc y
Rhath, Gabalfa, Maes awyr Caerdydd ac Ysbyty Felindre.
Rheilffordd

• Estyniadau i’r rhwydwaith o Aberdâr i Hirwaun, o Aberbeeg i
Abertyleri, ac adran Crossrail Canolog – Bae – Newport Road.
• Gwasanaethau amlach ar lein Cwm Ebwy, Lein y Ddinas a Coryton,
a Lein Maesteg.
• Gwelliannau yng Nghaerdydd Canolog i wella capasiti a phrofiad y
cwsmeriaid.
• Gwelliannau i gysylltiadau rhwng cymoedd gan ystyried gwasanaethau
bws amlder uchel sy’n cael blaenoriaeth (a elwir yn aml yn Dramwy
Cyflym â Bws neu BRT) a thrên-tram.
• Datblygu cyfnewidfa drafnidiaeth aml-fodel yng Nghaerdydd Canolog.

Bws ac Integreiddio

• Cynigion i BRT gael ei ategu gan ddyluniad rhwydwaith bws ehangach
ac integreiddio rheilffyrdd:
-

Lleol

BRT/Bws Gogledd ddwyrain/Dwyrain Caerdydd)
BRT Casnewydd
BRT Caerdydd-Casnewydd
BRT/Mesurau Bws yn Ne Orllewin Caerdydd a Rhondda Cynon Taf
isaf

• Byddwn hefyd yn arwain a/neu’n cefnogi amrywiaeth o fentrau teithio
llesol ac adfywio lleol, er enghraifft, mesurau teithio llesol yng
Nghasnewydd.
• Ymyriadau parcio a theithio a chyfnewidfeydd.

Metro De Cymru wedi'i ariannu'n rhannol gan
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy
Lywodraeth Cymru
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“Rydym yn gyffrous am ddyfodol trafnidiaeth
ym Mae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rydym
yn cydweithio’n glos â sefydliadau i ymchwilio,
datblygu a chefnogi buddsoddiadau a
gwelliannau sylweddol i’n rhwydweithiau
rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol yn ystod y
blynyddoedd nesaf.”
Ben George
Rheolwr Rhaglen Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru.
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Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru
Ein nod yw creu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus mwy integredig a
chyfleus ar draws Bae Abertawe a Gorllewin Cymru i leihau nifer y ceir
ar ffyrdd lleol. Bydd hyn yn helpu i greu rhwydwaith mwy integredig o
wasanaethau bws a rheilffordd, a bydd hefyd yn gwella gwasanaethau
lleol i gymudwyr yn ardaloedd Abertawe, Castell-nedd a Llanelli, yn
ogystal â darparu gwasanaethau cyflymach rhwng Aberdaugleddau,
Caerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd.
Mae ein cynlluniau ar gyfer Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru yng nghamau cynnar eu datblygiad a
chafodd tîm ei recriwtio’n ddiweddar i helpu i wneud cynnydd pellach.
Pa welliannu pendant allwch chi ddisgwyl eu gweld?
• O 2022, byddwn yn cyflwyno trenau newydd
ar wasanaethau drwy ardal Bae Abertawe,
a fydd yn cynyddu capasiti ar wasanaethau i
Orllewin Cymru a rhwng De Orllewin Cymru a
Manceinion. Gallwch ddisgwyl siwrneiau
cyflymach a phrofiad mwy pleserus i’r teithwyr.

• O 2024, byddwn yn cyflwyno gwasanaeth
dosbarth cyntaf rhwng Abertawe a
Manceinion ar ein trenau newydd, gan gynnig
gwasanaeth o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid ar
siwrneiau pell.

Edrych ymlaen at Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru
Mae’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg ac rydym yn awyddus i’w cyflawni a gwneud ymchwil mwy
manwl iddynt drwy achosion busnes a chynigion cynlluniau, mewn partneriaeth â’r rhanbarth ac
awdurdodau lleol, yn cynnwys:

Rheilffordd

• Gwasanaethau ychwanegol a chyflymach rhwng dinasoedd ar draws y
rhanbarth o Bristol Temple Meads i Aberdaugleddau, er enghraifft.
• Gorsafoedd prif linell yn Sanclêr, Glandŵr, Cockett.
• Gwasanaethau lleol amlach yn y Gorllewin o Abertawe i
Aberdaugleddau a Doc Penfro.
• Datblygu rhwydwaith rheilffordd ardal drefol leol, gan gynnwys
gorsafoedd newydd, gyda phwyslais cychwynnol tebygol ar
wasanaeth Pontarddulais – Castell-nedd – Stryd Fawr Abertawe, a
gwasanaeth Porth Tywyn – Stryd Fawr Abertawe.

Bws ac Integreiddio

• Datblygu gwasanaeth bws cyflym, aml â blaenoriaeth yn Ardal Drefol
Abertawe/Castell-nedd/Llanelli/Port Talbot – rhan o ailddyluniad
rhwydweithiau bws rhanbarthol ehangach a gwaith i integreiddio
rheilffordd/bws.
• Canolfannau trafnidiaeth integredig mewn gorsafoedd rheilffyrdd ar
draws Bae Abertawe a Gorllewin Cymru i gysylltu siwrneiau trên a bws.

Lleol

• Byddwn hefyd yn cefnogi amrywiaeth o fentrau teithio llesol ac
adfywio lleol, gan gynnwys y prosiect Trawsnewid Trefi yn Hwlffordd, er
enghraifft.
• Cyfleoedd parcio a theithio.
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Rhaglen Prif Lein De Cymru
Mae Prif Lein De Cymru’n cynnwys y brif lein dwyrain-gorllewin o
Dwnnel Hafren i Aberdaugleddau, sy’n llwybr allweddol ar gyfer
gwasanaethau teithwyr a chludo nwyddau. Gan weithio mewn
partneriaeth â Network Rail a’r Adran Drafnidiaeth, rydym wedi bod
yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyflawni rhaglen dymor hir o
wasanaethau cymudo lleol sy’n aros ym mhob gorsaf, gwasanaethau
cyflym rhwng Gorllewin Cymru, Abertawe, Caerdydd, Bryste a
Llundain a chynigion tymor hir i gynyddu capasiti, datgarboneiddio
cludiant rheilffyrdd a rhoi sylw i effaith newid yn yr hinsawdd ar y
rhwydwaith.
Bydd y rhaglen hon yn ategu rhwydweithiau Metro
De Cymru a Bae Abertawe a Gorllewin Cymru,
gan adeiladu ar argymhellion diweddar Comisiwn
Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru. Bydd Prif Linell
De Cymru wedi’i huwchraddio’n gweithredu fel
‘asgwrn cefn’ ‘rhwydwaith i ddewisiadau teithio

amgen’ pan fyddant wedi’u hintegreiddio â Metro.
Gyda mwy o orsafoedd a gwasanaethau lleol ar
brif linell De Cymru, bydd y rhaglen hon yn cynnig
dewis arall heblaw am yr M4 ar gyfer siwrneiau pell
a rhanbarthol, gan arwain at fuddiannau
economaidd ehangach ledled y De.

Blaenoriaethau’r rhaglen
Mae’r blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg ac rydym yn awyddus i’w cyflawni a gwneud ymchwil mwy
manwl iddynt drwy achosion busnes a chynigion cynlluniau, mewn partneriaeth â’r rhanbarth ac
awdurdodau lleol, yn cynnwys:

Rheilffordd

• Gwasanaethau uniongyrchol ychwanegol drwy Orllewin Cymru o
Bristol Temple Meads a Llundain.
• Gwasanaethau aros lleol Swanline gwell rhwng Abertawe a Chaerdydd.
• Gwasanaethau aros newydd rhwng Caerdydd a Bryste, gan
wasanaethu gorsafoedd newydd
• Uwchraddio’r llinellau eilaidd rhwng Caerdydd a Chyffordd Twnnel
Hafren i gynyddu capasiti.
• Mesurau i wella gorsafoedd yng Nghasnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr.
• Pecyn o orsafoedd newydd, er enghraifft: Magwyr/Gwndy, Llanwern,
Gorllewin Casnewydd, Dwyrain Casnewydd, Parcffordd Caerdydd,
Newport Road (Caerdydd), Bracla (Pen-y-bont ar Ogwr) a’r M4,
Cyffordd 34 (Meisgyn)
• Gwelliannau i gyflymder y llinell a chapasiti a thrydaneiddio ar hyd holl
brif linell De Cymru.

Lleol

• Cyfleoedd parcio a theithio.
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Creu rhwydwaith trafnidiaeth integredig Cymru gyfan
Rydym yn adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a
fydd yn creu cyfleoedd sy’n galluogi pobl Cymru, yn awr ac yn y
dyfodol, i gysylltu â’i gilydd, eu cymuned, cyflogaeth a gofal iechyd i
greu Cymru ffyniannus.
Er mwyn i rwydwaith trafnidiaeth integredig fod yn
effeithiol, rydym yn datblygu system docynnau
ddi-dor ar gyfer y dyfodol ledled Cymru, sy’n
symleiddio pris siwrneiau ac sy’n cynnig y pris
gorau posibl, ar gyfer gwahanol ddulliau teithio.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cyfnewidfeydd
trafnidiaeth a byddwn yn gweithio â rhanddeiliaid i
ganfod cyfleoedd i wella cyfleusterau ac i roi
profiad gwell, mwy cyson i gwsmeriaid. Bydd hyn
hefyd yn cynnwys ystyried cyfleusterau hygyrch,
diogel a saff i sicrhau bod newid o un dull teithio i
un arall mor hwylus â phosibl.
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Gwella gwasanaethau bysiau yng Nghymru
Rydym ar hyn o bryd yn adolygu rhwydwaith bysiau Cymru gydag
awdurdodau lleol a phartneriaid mewn diwydiant, i ddatblygu
gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau integredig mwy effeithiol ac
effeithlon. Drwy ein rhaglen Metro, byddwn yn integreiddio
gwasanaethau bysiau a rheilffyrdd yng Nghymru i greu rhwydwaith
sy’n cynnig amseroedd teithio cyflymach sy’n gwasanaethu mwy o
gyrchfannau i gynnig dewisiadau ymarferol yn lle’r car preifat, ac sydd
yn cefnogi dyhead Llywodraeth Cymru ar gyfer fflyd o fysiau heb
allyriadau erbyn 2028.
Drwy adeiladu rhwydwaith bysiau integredig uwch,
gwell a mwy cyfleus ein nod fydd lleihau’r defnydd
o geir preifat, llai o dagfeydd, a chyflawni ystod o
fuddiannau amgylcheddol a gofal iechyd.
Rydym eisoes wedi cyflwyno ein gwasanaeth
fflecsi peilot newydd mewn saith ardal yng
Nghymru:
•
•
•
•
•
•
•

Gogledd Caerdydd (De Cymru)
Dyffryn Conwy (Gogledd Cymru)
Dinbych (Gogledd Cymru)
Casnewydd (De Cymru)
Sir Benfro (De Orllewin Cymru)
Prestatyn (Gogledd Cymru)
Rhondda (De Cymru)

Gan weithio â gweithredwyr lleol ac awdurdodau
lleol, mae fflecsi yn cynnig ffordd fwy hyblyg o
deithio â bws, gan ategu’r gwasanaethau bws
rheolaidd yn ogystal â darparu gwasanaethau
mewn ardaloedd lle mae’r galw yn is, yn
enwedig mewn ardaloedd lleol heb wasanaethau
bws rheolaidd.
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Adeiladu ein rhwydwaith trafnidiaeth yn seiliedig
ar ddealltwriaeth
Rydym wedi sefydlu Uned Ddadansoddi bwrpasol i wella ansawdd a
chysondeb y dystiolaeth a ddefnyddir gennym i wneud penderfyniadau
am Metro a materion trafnidiaeth eraill. Rydym yn datblygu ein
canolfan arbenigedd data a dadansoddi trafnidiaeth, modelau
trafnidiaeth ar arfarnu i ddatblygu achos busnes Metro.
Mae prif feysydd pwyslais ein Huned
Ddadansoddi’n cynnwys:
• Datblygu, cynnal a diweddaru’r tri model
trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer Cymru: Model
Trafnidiaeth Gogledd Cymru (NWTM), Model
Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWTM), a
Model Trafnidiaeth De Orllewin a Chanolbarth
Cymru (SWMWTM).
• Modelu hygyrchedd amser siwrneiau.
• Caffael, dadansoddi a datblygu banc data
hygyrch o setiau data’n ymwneud â
thrafnidiaeth.
• Dadansoddi a chyflwyno data gofodol drwy
ddefnyddio Systemau Gwybodaeth
Ddaearyddol (GIS).
• Gweithredu Arolwg Teithio Cenedlaethol
Cymru newydd.

© Crown copyright

Cyhoeddodd ein Huned Ddadansoddi fodelau
trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru a
De Cymru a Chanolbarth Cymru ym mis
Tachwedd 2020. Mae’r modelau hyn, ynghyd â
Model Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru ar gael yn
awr i’w defnyddio i helpu â’r gwaith rydym yn ei
wneud fel rhan o’n rhaglen Metro.
Gan edrych ymlaen i’r dyfodol, bydd gan ein
Huned Ddadansoddi rôl gynyddol drwy fonitro a
gwerthuso buddsoddiad mewn trafnidiaeth yng
Nghymru. Byddwn yn defnyddio dull seiliedig ar
dystiolaeth a data i fonitro effaith Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru.
Byddwn yn parhau i gydweithredu â’n Fforymau
Rhanddeiliaid Rhanbarthol, sy’n cynnwys
cynrychiolwyr o fusnes, twristiaeth, addysg,
awdurdodau iechyd a lleol, i sicrhau ein bod yn
datblygu ein dealltwriaeth am ofynion y dyfodol.
Bydd yr wybodaeth a’r cyngor gan aelodau ein
fforymau rhanddeiliaid, ynghyd â’n Panel Cynghori
yn sicrhau ein bod yn ymgysylltu ac yn gwrando’n
uniongyrchol ar leisiau sy’n cynrychioli cwsmeriaid,
teithwyr a chymunedau ledled Cymru.

16 Sut yr ydym yn datblygu Metro 2021

Teithio gwyrddach
Rydym am weld rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru yn y dyfodol
sy’n cynnig rhagor o ddewisiadau teithio mwy cynaliadwy ac sy’n
cyfrannu at leihau allyriadau cerbydau, a dyna pam mae teithio llesol
(seiclo a cherdded i bwrpas) yn cael ei integreiddio i bob prosiect
Metro. Byddwn yn helpu awdurdodau lleol i ddatblygu a gweithredu
cynlluniau seiclo a cherdded a byddwn hefyd yn datblygu ein cynlluniau
ein hunain. Byddwn yn gwneud yn siŵr bod teithio llesol yn cael ei
integreiddio gyda’n rhaglenni creu lleoedd a gwella gorsafoedd.
Byddwn yn gwneud yn siŵr hefyd bod cynigion datblygu prosiectau Metro yn rhoi sylw i gyfleoedd i wella
teithio llesol gan annog mwy o seiclo a cherdded ymhob rhan o Gymru.

Rydym yn rhestru isod ein prif brosiectau teithio llesol cyfredol yng Nghymru:
NCysylltedd Lleol Metro
Gogledd Cymru – Teithio
Llesol

Cydweithio ag awdurdodau lleol i ganfod a rhoi blaenoriaeth i lwybrau
teithio llesol i bum gorsaf yn y Gogledd.

Astudiaeth Parcio Beiciau
Caerdydd Canolog

Astudiaeth i helpu i lywio gofynion teithio llesol y dyfodol fel rhan o
brosiect datblygu Caerdydd Canolog ehangach

Y Rhaglen Gronfa Teithio
Llesol – Cymorth i
Awdurdodau Lleol

Darparu cymorth, cyngor ac arweiniad i awdurdodau lleol i ddatblygu
a chyflawni eu cynlluniau teithio llesol, gan sicrhau cysylltedd â
thrafnidiaeth gyhoeddus pan yn bosibl ac integreiddio â phrosiectau
eraill Trafnidiaeth Cymru fel ein Cynlluniau Gwella Gorsafoedd.
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Metro lle’r ydych chi’n byw a gweithio
Mae Metro yn gyffrous i bobl, lleoedd a chymunedau yng Nghymru
ac rydym yn adeiladu brand unigryw ar gyfer Metro a ddefnyddir
gennym pan fyddwn yn adeiladu Metro lle’r ydych chi’n byw a
gweithio. Byddwn hefyd yn cynnal ymgyrchoedd cyfathrebu, a bydd
cyfleoedd ymgysylltu’n lleol a fydd yn gwneud yn siŵr ein bod yn eich
diweddaru â’n datblygiadau diweddaraf.
Rydym yn rhedeg ein hymgyrch ‘Metro – Ein cyfle’
ar hyn o bryd i rannu gweledigaeth Llywodraeth
Cymru ar gyfer Metro a’r buddiannau a ddaw yn
ei sgil. Cam cyntaf yn unig yw’r ymgyrch hon o’n
gwaith o rannu ein cynlluniau uchelgeisiol a’n
cyflawniadau â chi.
Rydym hefyd yn gweithio’n galed yn awr y tu ôl i’r
llenni ar borth Metro, ac rydym yn gobeithio ei

lansio eleni a bydd yn gweithredu fel ffynhonnell
wybodaeth am gynnydd diweddaraf Metro yn eich
ardal chi. Bydd yn borth rhyngweithiol lle gallwch
glicio ar ardal benodol yng Nghymru i gael mwy o
fanylion am y prosiectau. Byddwch hefyd yn gallu
chwilio am wybodaeth am waith peirianyddol arfaethedig a all effeithio ar deithwyr a chymdogion y
rheilffordd, ar ein gwefan.
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Delio â phroblemau a heriau
Fel yn achos pob prosiect bydd problemau a heriau y bydd yn rhaid
eu hystyried; fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag
unrhyw broblemau a heriau y byddwn yn eu hwynebu a byddwn yn
cydweithio i ganfod y datrysiad cywir i gyflawni ein cenhadaeth i greu
gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer drwy rwydwaith
trafnidiaeth diogel y gall Cymru fod yn falch ohono.
Rydym yn rhestru isod rai o’r problemau a’r materion i roi syniad i chi o’r hyn sy’n ein hwynebu
wrth symud ymlaen.
• Buddsoddiadau a chyllid ar lefel leol,
rhanbarthol a chenedlaethol
• Cyfyngiadau o ran seilwaith a chapasiti
• Rhyng-ddibyniaethau gweithredol a
thechnegol.
• Gofynion cynllunio ac amserlenni.
• Gwelliannau i fuanedd llinellau a thrydaneiddio.
• Gweithio ar faterion heb eu datganoli â
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, fel
seilwaith y rheilffyrdd.
• Ailddyrannu gofod ffyrdd.

• Teithio ar ôl y pandemig ac argaeledd cyllid
cyhoeddus parhaus ar gyfer rhwydweithiau
bysiau a threnau.
• Ymgysylltu â chydweithredu ledled Cymru.
• Amrywiadau yn lefelau pris siwrneiau a
thocynnau rhwng gwahanol ddulliau teithio.
• Integreiddio trawsffiniol â rhwydwaith Lloegr.
• Helpu cymunedau i ddeall pa gynlluniau sy’n
cael eu cyllido a’u cyflawni, a pha gynlluniau
rydym yn eu datblygu drwy gamau cynllunio a
chymeradwyo gyda’n partneriaid a’n cyllidwyr.

