
TrC – Tymor yr Hydref 
 
James WIlliams [00:00:16] Helo a chroeso i bodlediad cyntaf Trafnidiaeth Cymru. Fi yw’r 
cyflwynydd, James Williams, ac mae'r podlediad hwn yn gyfle i drafod y materion pwysig 
ym maes trafnidiaeth yng Nghymru. Hoffwn groesawu fy ngwesteion.  
 
Colin Lee [00:00:27] Colin Lee ydw i, fi yw'r cyfarwyddwr profiad defnyddwyr ar gyfer 
Trafnidiaeth Cymru.  
 
Alexia Course [00:00:31] Alexia Course ydw i, fi yw cyfarwyddwr gweithrediadau 
rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.  
 
Daniel Booth [00:00:36] A Daniel Booth ydw i, fi yw arbenigwr cyflawni Network Rail ar 
gyfer Llwybr Cymru y tymor hwn.  
 
James WIlliams [00:00:40] Heddiw, byddwn yn siarad am dymor yr hydref, sy’n gyfnod 
heriol i'r diwydiant. Byddwn yn dysgu am yr heriau ac am yr hyn mae’r diwydiant yng 
Nghymru yn ei wneud i baratoi ar eu cyfer.  
 
James WIlliams [00:00:49] Alexia, efallai y gallem ni gychwyn drwy edrych yn ôl ar 
ddigwyddiadau’r hydref y llynedd.  
 
Alexia Course [00:00:52] Felly, yr hydref diwethaf, roedd Trafnidiaeth Cymru newydd 
gymryd y rhyddfraint drosodd. Fe gawsom ni lawer o broblemau gyda’n cerbydau o 
ganlyniad i beth rydyn ni’n ei alw’n ‘wheel flats’, sy’n deillio o broblemau yn ymwneud ag 
adlynu wrth y rheilffyrdd. Roedd hyn yn golygu nad oedd modd defnyddio llawer o drenau 
ac fe gafodd hynny effaith ddifrifol ar ein cwsmeriaid. Roedd rhaid i ni gael mwy a mwy o 
fysiau yn lle’r trenau hyn, a doedd dim cymaint o le ar rai o'r rhain. Felly fe wnaethom ni 
ddysgu llawer o wersi yr hydref diwethaf. Fe wnaethon ni gynnal ambell adroddiad 
annibynnol ein hunain, ac fe wnaeth Network Rail gomisiynu adroddiadau annibynnol oedd 
yn cynnig llawer iawn o argymhellion. Rydyn ni wedi gweithredu ar bob un o’r rheini yn 
ystod y deuddeg mis diwethaf felly rydyn ni’n llawer mwy parod ar gyfer tymor yr hydref 
eleni, o’n rhan ni ein hunain, gyda’n cydweithwyr cysylltiedig â darparu’r trenau, a gyda’n 
cydweithwyr yn Network Rail hefyd.  
 
Colin Lee [00:01:44] Ie, efallai fod werth i ni esbonio beth mae ‘wheel flats’ yn ei olygu 
hefyd. Mae olwynion trenau wedi’u gwneud o fetel ac mae angen iddyn nhw aros mor 
grwn â phosib. Felly, pan mae gennym ni broblemau gyda brecio neu lithro yr adeg yma 
o’r flwyddyn, mae hynny’n gallu creu mannau bach fflat yn y cylch. Ac os gallwch chi 
ddychmygu’r cylch hwnnw’n mynd i rownd a rownd a rownd ar y trac bob tro mae’n 
cyrraedd man fflat. Mae’n gwneud sŵn bang ac efallai eich bod wedi clywed hynny pan 
fyddwch chi ar drên. Pan mae hynny’n dechrau digwydd, nid yw’n beryglus o gwbl ond 
bydd yn dechrau difrodi’r trac a bydd angen trwsio hwnnw ymhen amser. Beth 
ddigwyddodd y llynedd, fel dywedodd Alexia, oedd bod rhaid tynnu llawer o’r trenau oddi 
ar y rheilffyrdd er mwyn trwsio’r olwynion fflat drwy eu rhoi ar beiriant arbennig o’r enw’r 
turn, sy’n cymryd ychydig bach o fetel oddi ar yr olwyn er mwyn ei gwneud yn grwn eto.  
 
James WIlliams [00:02:39] Alexia, alli di ddweud ychydig mwy wrthym ni am y gwaith 
paratoi mae Trafnidiaeth Cymru wedi'i wneud?  
 
Alexia Course [00:02:44] Rydyn ni wedi ailwampio ein cyfarpar yn llwyr am y tro cyntaf 
ers 35 mlynedd. Mae ein turn olwynion yn y depo yn Canton yn ddarn mawr o offer sy’n 



troi olwynion y trenau ac yn cadw’r pwyntiau cyswllt rhwng yr olwynion a'r traciau fel y 
dylen nhw fod. Felly, mae wedi cael ei ailwampio am y tro cyntaf ers 35 mlynedd. Roedd 
hwnnw’n fuddsoddiad mawr ac yn ymrwymiad mawr gan dimau’r fflyd. Hefyd, rydyn ni 
wedi ffitio cyfarpar i atal yr olwynion rhag llithro ar y trenau a gafodd eu taro waethaf y 
llynedd, ac mae hyn i gyd yn rhan o’n buddsoddiad o 40 miliwn yn y fflyd dros dro ar gyfer 
Trafnidiaeth Cymru. Yn ogystal â hynny, rydyn ni wedi rhoi cyfarpar sandio awtomatig ar 
nifer o’n trenau, felly pan fyddwn ni’n cyrraedd mannau adlynu pwysig, caiff y tywod ei 
ollwng ar y rheilffyrdd er mwyn helpu gyda phellteroedd brecio a stopio a’r math yna o 
beth. Felly mae llawer o waith mae’n rhaid i’r timau ei wneud er mwyn paratoi’n well ar 
gyfer yr hydref hwn.  
 
James WIlliams [00:03:49] Diolch am hynny, Alexia. Dan, pa waith paratoi mae Network 
Rail wedi bod yn ei wneud? 
 
Daniel Booth [00:03:53] Mae Network Rail wedi bod yn gwneud llawer iawn o waith rheoli 
llystyfiant; gwaith sydd wedi dyblu dros y pum mlynedd ddiwethaf. Mae hynny’n cynnwys 
ceisio cael gwared â'r dail sydd ar hyd rhai o’r mannau lliniaru, ac rydyn ni wedi dyblu ein 
gwaith trin rheilffyrdd. Mae gennym ni nifer o drenau arbenigol sy’n mynd ar hyd y llwybr 
chwe diwrnod yr wythnos am 18 i 21 awr, gyda'r dasg bennaf o geisio cael gwared â dail 
oddi ar y rheilffordd er mwyn gwella’r amodau. Mae hynny wedi dyblu ers 2016. Felly 
rydyn ni’n gwneud mwy a mwy o waith lliniaru ar y rheilffyrdd ac fe wnaeth ein 
hadolygiadau annibynnol ganfod bod gennym ni unedau eraill oedd yn dda i ddim 
oherwydd materion posib cysylltiedig â dibynadwyedd, felly rydyn ni wedi uwchraddio’r 
rhain i gyd ar gyfer y tymor hwn hefyd.  
 
James WIlliams [00:04:42] Rydyn ni wedi trafod y cyfarpar ffisegol. Beth am y paratoadau 
ar gyfer cwsmeriaid?  
 
Colin Lee [00:04:47] Rhywbeth arall rydyn ni wedi’i wneud ar gyfer cwsmeriaid yw rhoi ad-
daliad am oedi 15, sy’n golygu os yw’ch trên wedi cael ei gohirio am 15 munud neu fwy, 
gallech chi gal ad-daliad yn rhwydd. Mae ffurflen ar yr ap ac ar y we ac rydyn ni’n talu'r 
rhan fwyaf o'r bobl sy’n defnyddio’r rheini yn ôl cyn pen 48 awr. Mae’r arian yn dod yn ôl yn 
gyflym iawn ond yn amlwg ein nod yw darparu’r gwasanaeth iawn yn y lle cyntaf a dydyn 
ni ddim eisiau gweld gwasanaethau’n cael eu gohirio. Rydyn ni’n dawel hyderus eleni am 
ein bod ni wedi gwneud llawer iawn o waith gyda’n partneriaid yn Network Rail a 
Thrafnidiaeth Cymru er mwyn sicrhau ein bod ni’n llawer mwy parod nag oedden ni y 
llynedd. Dim ond newydd gymryd drosodd oeddem ni y llynedd, felly roedd hi’n anodd. A 
dydyn ni ddim eisiau bod yn y sefyllfa honno eto. Rydyn ni wedi gwneud llawer o waith ac 
rydyn ni’n dawel hyderus.  
 
James WIlliams [00:05:27] I ategu’r pwynt hwnnw, fel rhywun sy’n gweithio yn y diwydiant 
fy hun, rydw i’n deall gwaith caled ac ymroddiad y staff yn ystod y cyfnod hwn.  
 
Colin Lee [00:05:33] Ie, mae ein staff yn ymroddgar iawn. Maen nhw’n gweithio drwy'r 
dydd a’r nos ar hyn. Rydyn ni’n gwneud popeth posib i fod mor barod ag y gallwn ni fod. 
Mae gennym ni staff ychwanegol wrth gefn. Mae gennym weithredwyr a pheirianwyr 
ychwanegol ar gyfer y turn rhag ofn bod unrhyw broblem gyda'r cyfarpar arbenigol hwnnw, 
ac mae ein staff ar y trenau bob amser yn gwneud eu gorau glas i wasanaethu 
cwsmeriaid. Os bydd trenau yn cael eu gohirio, mae gennym ni bethau fel dŵr ar y trên i'w 
rhannu o gwmpas a byddwn bob amser yn gwneud yn siŵr bod yr iawndal mor hawdd â 
phosib i'w hawlio. Yn y pen draw, mae gennym ni dîm cyfryngau cymdeithasol gwych sy’n 



gwbl ddwyieithog (rydyn ni wedi dyblu nifer y bobl sy’n gweithio yn y tîm cyfryngau 
cymdeithasol) ac maen nhw’n gallu rhoi cyngor i chi yn gyflym, o fewn 10 munud fel arfer.  
 
James WIlliams [00:06:19] Felly yr hydref yw’r prif bwnc heddiw ac rydyn ni wedi trafod y 
gwaith sy’n cael ei wneud. Ond mae’n rhaid i newid hinsawdd fod yn rhan o’r sgwrs, does 
bosib? 
 
Daniel Booth [00:06:28] Oes. Dros y pedair neu bum mlynedd ddiwethaf rydyn ni wedi 
cael llawer mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol. Rydw i’n siŵr y bydd pawb yn cofio’r 
flwyddyn y cawson ni eira mawr o ganlyniad i'r ‘beast from the east’. Rydyn ni wedi gweld 
lefelau fel yna am sawl blwyddyn i bob pwrpas. Felly rydyn ni’n gweld rhywfaint o newid o 
ran patrymau tywydd. Efallai y bydd mwy o stormydd yn ystod y tymor, a bydd rhaid i ni 
ddelio â'r rheini yn bwrpasol. Ac mae’r problemau hynny ar ben y problemau â'r olwynion.  
 
Alexia Course [00:06:59] Daeth storm Callum yn ystod yr wythnos gyntaf ar ôl i ni gymryd 
drosodd felly roedd hynny’n amlwg yn her fawr i bawb oedd yn gysylltiedig â darparu’r 
gwasanaeth i gwsmeriaid. Hoffwn dynnu sylw at bwynt am Network Rail hefyd. Rydw i’n 
gwybod bod Net Rail wedi gwneud gwaith gwych gyda llinell Dyffryn Conwy – cafodd 
honno ei difrodi gan lifogydd ychydig o fisoedd yn ôl ac fe wnaethon nhw adfer y llinell, ond 
roedd hwnnw i fod yn ddigwyddiad sy’n digwydd unwaith bob tua 15 mlynedd, ac fe 
ddigwyddodd ddwywaith mewn llai na phum mlynedd. Felly rydyn ni’n dechrau gweld mwy 
o ddigwyddiadau cysylltiedig â newid hinsawdd ac rydyn ni fel diwydiant yn gweithio’n 
agos iawn gyda Network Rail. Felly ar gyfer yr hydref, er enghraifft, mae gennym ni 
gynlluniau ac argymhellion ar y cyd yn ogystal â thasglu ar y cyd er mwyn sicrhau bod yr 
holl weithredoedd a'r mesurau lliniaru hyn yn eu lle i ddelio â beth bynnag mae’r tymor yn 
ei daflu atom.  
 
Daniel Booth [00:08:00] Rydw i’n meddwl ein bod ni fel sefydliadau yn deall na all un 
ohonom ddatrys y broblem ar ein pen ein hunain; mae’n rhaid i ni weithio gyda’n gilydd i 
gyflawni ar gyfer y cwsmeriaid.  
 
James WIlliams [00:08:10] Efallai i orffen y drafodaeth heddiw, gallem ni fynd o gwmpas y 
bwrdd a gallech chi i gyd roi neges i gwsmeriaid a’n gwrandawyr.  
 
Colin Lee [00:08:16] Fel rydyn ni’n dweud, rydyn ni’n dawel hyderus y byddwn ni’n gallu 
darparu gwasanaeth boddhaol yr hydref hwn. Cofiwch gynllunio ymlaen llaw a tharo golwg 
ar-lein cyn teithio; mae gennym ni wefan dda gyda hysbysiadau gwirio taith ac mae ein tîm 
Twitter wrth law bob amser. Felly rydyn ni’n gallu rhoi gwybod i chi os oes rhywbeth wedi 
mynd o’i le a bod angen i chi ailgynllunio, ac a oes angen i chi ganiatáu ychydig mwy o 
amser ar gyfer eich taith rhag ofn y bydd oedi. Rydyn ni’n dawel hyderus y bydd yn llawer 
gwell nag y llynedd.  
 
Alexia Course [00:08:48] Ie, i ategu Colin, rydyn ni fel diwydiant wedi buddsoddi llawer 
mwy ac rydyn ni wedi rhoi llawer o amser, ymdrech ac egni i mewn i sicrhau bod ein 
cynlluniau mor barod a chadarn ag y gallan nhw fod. Dydyn ni byth yn gwybod beth mae 
natur yn mynd i’w daflu atom. Rydyn ni’n ymwybodol ac yn ystyriol o hynny, a bod yr 
hydref bob amser yn mynd i fod yn dymor anodd ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd yn 
gyffredinol, ond rydyn ni wedi gwneud llawer iawn o waith. Rhywbeth arall dylai 
cwsmeriaid a theithwyr ei wybod yw, os bydd oedi, ein bod ni wedi rhoi llawer mwy o 
gynlluniau wrth gefn ar waith o ran sut rydyn ni’n gweithio’n effeithiol ein hunain a gyda 
Network Rail i reoli digwyddiadau ar unwaith. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’n 
partneriaid bysiau er mwyn sicrhau bod gennym ni drefniadau wrth gefn gwell os bydd 



rhaid i ni gael gwasanaethau bws yn lle’r trenau. Ond yn amlwg nid dyna’r gwasanaeth 
rydyn ni eisiau ei gynnig i’n cwsmeriaid. Rydyn ni eisiau cadw pobl i symud ar ein trenau 
ac rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i hynny.  
 
Daniel Booth [00:09:49] Ie. Felly mae’r hydref yn dymor heriol. Mae gennym ni staff a 
phobl brofiadol iawn ar waith ac rydyn ni’n gweithio mewn cydweithrediad â Thrafnidiaeth 
Cymru i wneud yn siŵr bod popeth yn barod a’n bod ni’n cadw teithwyr i symud y tymor 
hwn. Bydd yn heriol ond rydyn ni’n barod i fynd.  
 
James WIlliams [00:10:08] Dyna'r cyfan am heddiw. Diolch yn fawr iawn i fy holl westeion. 
Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu awgrymu pwnc i’w drafod, cysylltwch â ni ar 
ein gwefan neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu drwy anfon e-bost at 
contact@tfw.wales. Diolch yn fawr iawn am wrando. Hwyl fawr.  
 


