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Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 25 lonawr ynglyn a Deiseb P-05-690: Arwynebu Ffordd 
A40 Rhaglan - Y Fenni. 

Ar 61 i'r asesiadau o'r Ardaloedd sy'n cael Blaenoriaeth ar gyfer Cynlluniau Gweithredu ar 
Swn (NAPPA) gael eu cynnal yn 2012, comisiynodd Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) 
astudiaeth ym mis Mehefin 2015 i edrych yn fwy manwl ar yr 16 o safleoedd NAPPA yng 
nghategori Blaenoriaeth 1. Yn eu plith y mae sawl safle ar y rhan hon o'r A40. Dyma 
gasgliadau'r astudiaeth (o'u cyfieithu o'r Saesneg gwreiddiol): 

'Mae pob un o'r safleoedd a aseswyd yn ffinio a cherbytffyrdd concrit. Gallai cynnwys 
deunydd nad yw'n creu llawer o swn yn wyneb y ffordd, neu orchuddio'r wyneb a deunydd 
o'r fath, fod yn ffordd dderbyniol o ostegu swn, ond mae amheuon am gyflwr y cerbytffyrdd 
concrit presennol. O'r herwydd, bernir mai dim ond drwy eu hailadeiladu'n llwyr y gellir 
cynnig ateb derbyniol yn yr hirdymor. Oherwydd yr heriau logistaidd a'r costau sy'n 
gysylltiedig ag ailadeiladu rhannau cymharol fyr o gerbytffordd, barnwyd y byddai rhwystrau 
gostegu swn yn ateb symlach a llai trafferthus yn y tymor byr. Caiff y mater hwn ei drafod 
ymhellach yn yr adran isod ar y Dadansoddiad Cost a Budd. 

Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyflwyno rhaglen i adnewyddu cerbytffyrdd concrit, byddai 
gosod wyneb sy'n gostegu swn o fudd i'r safleoedd NAPPA presennol hefyd Felly, bu'r 
astudiaeth hon yn canolbwyntio'n bennaf ar ba mor ymarferol fyddai rhwystrau gostegu swn 
o ystyried topograffi'r safle a'r llinell welediad o'r teclyn mesur swn i'r ffordd .. .'
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Hyd yn hyn, nid yw'r rhannau concrit o'r gerbytffordd wedi dirywio i'r graddau lie y bo angen 
eu hadnewyddu neu eu newid yn llwyr. Mae anawsterau hefyd o safbwynt yr A40 oherwydd 
nad yw'n ymarferol gosod haen o asffalt ar ben y concrit. 0 wneud hynny, mae'n bosibl y 
byddai gofyn ailddylunio a newid nifer o'r asedau presennol yn llwyr, gan gynnwys y 
rhwystrau diogelwch a systemau draenio'r gerbytffordd. Byddai haen ychwanegol ar wyneb 
y ffordd yn golygu hefyd y byddai llai o le rhwng to cerbydau a gwaelod y pontydd sy'n 
croesi'r A40. 

Fel y nodwyd yn fy ymateb blaenorol, cafodd ffensys gostegu swn eu hystyried wrth gynnal 
asesiad dylunio cychwynnol ar liniaru swn yn y lleoliad hwn. Wedi dweud hynny, mae 
gwaith i liniaru swn yn cael ei wneud yn 61 blaenoriaeth, gan ddibynnu ar y cyllid sydd ar 
gael. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: 
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/noiseandnuisance/environmentalnoise/ 
noisemonitoringmapping/noise-action-plan/?skip=1 &lang=cy 
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