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Annwyl Janet,
Diolch am eich llythyr dyddiedig 15 Hydref ar ran y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â mynediad i'r
anabl i orsaf reilffordd Trefforest.
Mae fy swyddogion wedi siarad â Trafnidiaeth Cymru (TC) sydd wedi cadarnhau eu bod
wrthi’n datblygu cynlluniau ar gyfer gorsaf Trefforest. Bydd y cynlluniau hynny’n golygu y bydd
trefniadau mynediad gwell o lawer yn yr orsaf, yn ogystal â gwell cyfleusterau ar gyfer
cwsmeriaid. Mae cynlluniau TC yn cynnwys pont droed hygyrch newydd a mynediad heb
risiau o'r stryd i'r trên. Disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn yr orsaf ym mis Medi 2020.
Mae'r gwaith yn Nhrefforest yn cael ei integreiddio â rhaglen gymhleth ac ehangach o waith i
weddnewid y rhan hon o'r rhwydwaith rheilffyrdd (sef 'Llinellau Craidd y Cymoedd'), fel rhan
o brosiect Metro De Cymru. Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol sy'n werth miliynau lawer o
bunnoedd, a bydd yn cymryd rhyw bum mlynedd i gynlluniau presennol TC gael eu cwblhau.
Mae gan TC lawer iawn o waith adeiladu, gwaith peirianegol a gwaith seilwaith i'w wneud er
mwyn uwchraddio'n rhwydwaith rheilffyrdd i sicrhau ei fod yn barod ar gyfer gwasanaethau'r
Metro. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys trydaneiddio'r rheilffordd, uwchraddio pob gorsaf a'r holl
signalau, ac adeiladu gorsafoedd newydd.
Rwyf wedi gofyn i Trafnidiaeth Cymru archwilio’r posibilrwydd o ddechrau dylunio’r gronfa
yn gynharach, a allai arwain at ddyddiad adeiladu cynharach. Fodd bynnag, ni ellir
gwarantu hyn oherwydd ddibyniaethau cymhleth y prosiect hwn mewn perthynas â'r rhaglen
waith ehangach.
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Unwaith y bydd y Metro wedi'i gwblhau, bydd yn darparu gwasanaethau mwy cyflym, amlach
a mwy ecogyfeillgar ar drenau modern, cyfforddus a hygyrch trenau'r Metro.
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