
Astudiaeth gwneud defnydd gwell o'r M4 rhwng Cyffyrdd 38 a 42

Adroddiad gwerthuso terfynol o'r cynllun prawf i gau'r ffordd ymuno tua'r
gorllewin ar Gyffordd 41 yr M4 yn ystod oriau brig

Crynodeb Gweithredol

Mae'r adroddiad hwn yn darparu canlyniadau gwerthusiad o fanteision ac effeithiau'r
cynllun prawf i gau'r ffordd ymuno tua'r gorllewin ar Gyffordd 41 yr M4 yn ystod
oriau brig rhwng mis Awst 2014 a mis Mawrth 2015.

Prif Werthusiad Economaidd

Wrth fesur yr effaith ar hyd amser siwrneiau ar yr M4 tua'r gorllewin a ffyrdd lleol
pwysig yn nhermau ariannol, gwelir mantais o £179,815 y flwyddyn, sy'n cyfateb i
gyfanswm blynyddol o 14,559 awr yn llai mewn cerbydau.

Nid yw'r M4 tua'r dwyrain yn cael ei ystyried yn y Prif Werthusiad Economaidd gan
fod y cynnydd yn llif y traffig a hyd amser siwrneiau tua'r dwyrain yn cael eu
hystyried fel tueddiadau parhaus, heb ddim i'w wneud â'r cynllun prawf i gau'r ffordd
ymuno. Byddai ei gynnwys yn dylanwadu'n annheg ar y prif werthusiad economaidd
o'r cynllun prawf.

Hyd amser siwrneiau a dibynadwyedd

Mae cyfartaledd hyd amser siwrneiau ar y lôn gerbydau tua'r gorllewin ar yr M4 wedi
gostwng hyd at 34 eiliad (gwelliant o 5%) rhwng Cyffordd 38 ac ychydig y tu hwnt i
Gyffordd 42, o ganlyniad i gau'r ffordd ymuno tua'r gorllewin ar Gyffordd 41 yn
ystod oriau brig. Gwelwyd gwelliant hefyd o ran dibynadwyedd hyd amser siwrneiau
o ganlyniad i gyflymder cyfartalog mwy cyson rhwng Cyffyrdd 38 a 42.

Felly gellid ystyried bod y cynllun prawf i gau'r ffordd ymuno wedi cyflawni dau
amcan gwreiddiol ar gyfer yr M4 tua'r gorllewin - lleihau a gwella dibynadwyedd hyd
amser siwrneiau.

Mewn cyferbyniad, ar y lôn gerbydau tua'r dwyrain lle nad oedd unrhyw gynllun i
gau'r ffordd ymuno, gwelwyd bod llif y traffig yn parhau i gael ei amharu wrth
Gyffordd 41 yn ystod oriau brig. Nid oes newid amlwg i ddibynadwyedd hyd amser
siwrneiau.

Mae'r rhwydweithiau ffyrdd lleol wedi gweld amrywiol newidiadau gyda hyd amser
siwrneiau yn cynyddu ac yn gostwng dan ddylanwad y cynlluniau i gau'r ffordd
ymuno a mesurau rhagweithiol i liniaru'r effeithiau. Ar y cyfan, gwelwyd effaith
gadarnhaol.

Effeithiau eilaidd



Ymddengys bod y mesurau rhagweithiol a osodwyd ar ffyrdd lleol i liniaru effeithiau
ailddosbarthu traffig wedi gweithio'n ddigonol, gyda gwelliant cyffredinol yn hyd
amser siwrneiau ar ffyrdd lleol.

Fodd bynnag, gwelwyd ambell gynnydd o ran hyd ciwiau o draffig mewn rhai llefydd
lle na osodwyd mesurau lliniaru rhagweithiol. Gwelwyd tagfeydd wrth agosáu at
gylchfan Sunnycroft ar yr A48 Ffordd Pentwyn Baglan a'r ffyrdd ymyl lleol, wrth i'r
traffig beidio dilyn y gwyriad a bennwyd.

Nodwyd y byddai angen mesurau lliniaru ar yr A48 Ffordd Pentwyn Baglan wrth
agosáu at gylchfan Sunnycroft wrth wneud y gwaith modelu cychwynnol. Fodd
bynnag, er bod rhai mesurau cynghorol wedi'u rhoi ar waith, penderfynodd yr
awdurdod priffyrdd lleol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ohirio'r
gwaith o osod mesurau corfforol nes gweld canlyniad y cyfnod prawf.

Yn gyffredinol, nid oes unrhyw dystiolaeth ar hyn o bryd bod y cynllun prawf i gau'r
ffordd ymuno wedi effeithio'n negyddol ar fwyafrif y llwybrau drwy Port Talbot.

Ar sail dadansoddiad o ddata parcio ceir ac arolygon o nifer yr ymwelwyr, nid oes
unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y cynllun prawf wedi cael effaith ar nifer y bobl a
ddaeth i ganol tref Port Talbot. Mae unrhyw ostyngiad yn nifer yr ymwelwyr yn
gyson â'r duedd a welwyd o flwyddyn i flwyddyn o lai o bobl yn defnyddio meysydd
parcio a llai o ymwelwyr â chanolfannau siopa a chanol trefi yn genedlaethol.

Mae Tîm Monitro Ansawdd Aer Castell-nedd Port Talbot wedi defnyddio profion i
fesur nitrogen deuocsid (NO2) mewn 19 lleoliad er mwyn astudio effaith y cynllun
prawf i gau'r ffordd ymuno. Gwnaed asesiad interim yn erbyn amcan ansawdd aer
tymor hir y llywodraeth ar gyfer NO2. Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos bod pob safle
ond un yn cydymffurfio'n rhwydd gyda'r amcan ansawdd aer tymor hir ar gyfer NO2
(40 μg/m3). Bydd y gwaith o gasglu ac asesu data yn parhau er mwyn cyfrifo 
cyfartaledd blynyddol dros flwyddyn galendr lawn.

Mae'r cyfrifon yn dangos gostyngiad o 150 tunnell o garbon y flwyddyn ar yr M4 ar
lôn gerbydau'r M4 tua'r gorllewin yn ystod y cyfnod ar ôl cau'r ffordd.


