Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
Crynodeb Annhechnegol

Prosiect Cyswllt Coedwig Brechfa
Gorffennaf 2014 – v.00

Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
Crynodeb Annhechnegol

Manylion y Ddogfen

Paratowyd y ddogfen gan RSK Environment Ltd
The Old School, Stillhouse Lane, Bristol, BS3 4EB

1

Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
Crynodeb Annhechnegol

Cynnwys
1

Cyflwyniad

3

2

Y Prosiect

4

3

Ymgynghori

6

4

Defnydd tir, amaethyddiaeth a choedwigaeth

7

5

Tirlun ac effeithiau gweledol

10

6

Ecoleg

14

7

Amgylchedd hanesyddol

17

8

Ansawdd aer

19

9

Hydroleg a’r risg o lifogydd

20

10

Daeareg, hydroddaeareg ac amodau tir

22

11

Sŵn a dirgrynu

24

12

Trafnidiaeth a mynediad

25

13

Elfennau economaidd-gymdeithasol

26

14

Meysydd electromagnetig

27

15

Effeithiau amgylcheddol cronnol

28

16

Casgliadau

29

2

Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
Crynodeb Annhechnegol

1

Cyflwyniad

1.1

Crynodeb annhechnegol yw’r ddogfen hon o Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r
Effaith Amgylcheddol (AEA) ar gyfer Prosiect Cyswllt Coedwig Brechfa.

1.2

Mae Western Power Distribution (WPD) yn bwriadu cyflwyno cais am Orchymyn
Caniatâd Datblygu (GCD) i’r Arolygiaeth Gynllunio (AG) ar gyfer datblygu cynllun
cyswllt grid newydd yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Mae’r datblygiad arfaethedig wedi
cael ei ddosbarthu
fel Prosiect
Seilwaith
Cenedlaethol ei
Arwyddocâd (PSCA)
ac o ystyried ei
raddfa, cymerir yn
ganiataol y bydd
rhaid wrth AEA. Mae
WPD wedi rhoi
gwybod i’r AG o dan
Reoliad 6 o’r
Rheoliadau AEA am
ei fwriad i gyflwyno
Datganiad
Amgylcheddol (DA).
Mae’r Adroddiad
Cwmpasu yn
amlinellu’r dull y
bwriedir ei roi ar

Ffigur 1: Ffin cwmpasu

waith, a’r ffactorau
sydd i gael eu
hystyried, wrth gynnal AEA.
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1.3

Byddai’r cynllun yn cysylltu’r ddwy fferm wynt sydd wedi cael caniatâd, sef
Gorllewin a Dwyrain Coedwig Brechfa, i linell uwch ben sy’n bodoli eisoes ger
Llandyfaelog, 10km i’r de o Gaerfyrddin.

1.4

Ar gyfer y cyswllt bydd rhaid wrth oddeutu 40 km o linell uwch ben 132,000 folt
(132kV) a gynhelir gan bolion ‘H’ pren. Nid yw’r aliniad terfynol wedi’i ddiffinio eto
fodd bynnag, ac yn y cam cwmpasu hwn, mae’r opsiynau aliniad llwybr yn cael eu
cynrychioli gan lwybr (neu lwybrau) 300 m o led yn fras, y bydd y llinell uwch ben
ynddo efallai. Dangosir yr aliniad llwybr hwn (y ffin cwmpasu) mewn coch ar Ffigur
1.

1.5

Fel rhan o rwymedigaethau ei drwydded, mae’n ofynnol i WPD ystyried – ac
wedyn pwyso a mesur – y materion technegol, economaidd ac amgylcheddol
cysylltiedig â datgan y llwybr(au) gorau posib i gysylltu â’r rhwydwaith dosbarthu.

1.6

Er mwyn sicrhau bod yr holl opsiynau’n wybyddus yn yr asesiad, mae WPD wedi
cynnal ymchwiliadau ac astudiaethau dichonoldeb manwl. Mae wedi cynnal
ymgynghoriadau helaeth, gan arwain at gyfres o adroddiadau sy’n canolbwyntio ar
ystyriaethau peirianneg, amgylcheddol, economaidd-gymdeithasol ac ariannol
perthnasol.

1.7

Mae pob cam o’r astudiaeth a’r ymgynghoriad wedi bod yn sail i ddatgan ac asesu
am yr opsiynau, gyda mewnbwn ffocws ac wedi’i dargedu gan Gynghorau
Cymuned a rhanddeiliaid eraill mewn mannau allweddol. Mae’r broses wedi
arwain at fireinio cynyddol ar yr opsiynau.

1.8

Bydd WPD yn datgan aliniad llwybr a ffafrir, a fydd yn amodol ar ymgynghoriad
ffurfiol yn y dyfodol yn unol â phroses y PSCA. Bydd yr ymgynghoriad hwnnw
hefyd yn cynnwys union leoliad y polion a’r aliniad gwirioneddol i gael ei adeiladu.

2

Y Prosiect

2.1

Dechreuodd WPD ar adolygiad cychwynnol o’r opsiynau strategol yn gynnar yn
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2012, a oedd yn cynnwys datgan a gwerthuso opsiynau cyswllt ymarferol lefel
uchel ar draws ardal ddaearyddol eang.
2.2

Fel rhan o’r adolygiad hwn, ystyriwyd y gwahanol dechnolegau, fel defnydd llawn
neu rannol o roi ceblau o dan y ddaear. Yn seiliedig ar yr adolygiad, gwnaed
penderfyniad strategol gan WPD y dylai’r cyswllt grid arfaethedig gael ei gyflawni’n
bennaf drwy osod cyswllt cylched sengl 132kv uwch ben yn cael ei gynnal gan
bolion pren.

2.3

Fodd bynnag, fe wnaeth WPD gydnabod y gallai mabwysiadu datrysiad uwch ben
arwain at wrthdaro o bosib mewn rhai ardaloedd, o ystyried y ffaith bod yr
amgylchedd yn cynnwys llawer o elfennau pwysig, fel tirluniau dynodedig a
chymunedau gwasgaredig. Yn unol â hynny, daeth yr adolygiad i’r casgliad y
byddai’n rhaid rhoi ystyriaeth o bosib i roi rhai rhannau o’r llinell uwch ben o dan y
ddaear mewn lleoliadau lle bydd gwrthdaro o’r fath yn codi o bosib.

2.4

Datblygwyd dull o weithredu ar ffurf camau, gan ddechrau gyda datgan rhwystrau
a chyfleoedd amgylcheddol yn ardal y prosiect; datgan a mireinio coridorau llwybr
eang posib; drafftio opsiynau aliniad llwybr yn y coridor a ffafrir; a dewis yr aliniad
a ffafrir ar gyfer y cynllun arfaethedig.

2.5

Bydd prif elfennau’r prosiect yn cynnwys y canlynol:
Strwythurau polion ‘H’ pren (a osodir i gyflawni uchder o tua 15 m uwch ben y
ddaear ar gyfartaledd) yn cludo inswleiddwyr a gwifrau dargludydd uwch ben a
chebl ffibr optig;
Os oes angen, strwythurau nenbontydd dur (tebyg o ran uchder i strwythurau’r
polion pren) ar gyfer croesi dyffrynnoedd llydan sy’n fwy na 150 metr;
Strwythurau sylfaen (yn berthnasol i nenbontydd dur yn unig, os o gwbl) ac, yn ôl
yr angen (er enghraifft, ar onglau neu leoliadau terfynol), ategbyst ceblau ar
gyfer y polion;
Lle mae cyfiawnhad ac os ydynt yn angenrheidiol yn dechnegol, ceblau o dan y
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ddaear gan ddefnyddio technegau drilio cyfarwyddiadol llorweddol neu dorri
coed;
Traciau mynediad dros dro; ac
Ardaloedd gosod / safleoedd adeiladu dros dro.
2.6

Mae Ffigur 2 yn dangos llun o bolyn ‘H’ pren cyffredin (sy’n dangos strwythur
‘ongl’, sydd yr un fath â’r polyn mewnlinell ond gyda gwifrau cynnal ychwanegol).

Ffigur 2: Llun o bolyn ‘H’ pren cyffredin

3

Ymgynghori

3.1

Mae ymgynghori ag ymgynghoreion statudol ac anstatudol yn elfen bwysig o
ddiffinio cwmpas asesiad o ddatblygiad arfaethedig, oherwydd bydd gan y
sefydliadau hyn ran bwysig i’w chwarae mewn arwain a dylanwadu ar broses yr
AEA. Mae’n fwriad i’r Adroddiad Cwmpasu fod yn sail i drafodaethau gyda llawer
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o’r ymgynghoreion, ond mae’r ymgynghori wedi cael ei gymell eisoes a bydd yn
cael ei gynnal gydag ymgynghoreion allweddol drwy gydol y camau datblygu.
Ymgynghorir â’r sefydliadau canlynol fel rhan o’r cam cwmpasu hwn:
Cyfoeth Naturiol Cymru;
Cyngor Sir Gaerfyrddin;
Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed;
Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Dyfed;
Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru; a
Priffyrdd Llywodraeth Cymru.
3.2

Drwy gydol y broses gyfan o baratoi GCD, cadwyd at ddull aml-gam o weithredu,
sy’n cynnwys dau gam o ymgysylltu anffurfiol, gyda’r ddau wedi’u cwblhau, ac un
cam o ymgynghori ffurfiol (adrannau 42 a 47). Bydd y DA drafft yn sail i’r cam
terfynol hwn, fel y diffinnir gan Ddeddf Cynllunio 2008 ac yn unol â chanllawiau
ategol yr Adran ar gyfer Cymunedau a Llywodraeth Leol.

3.3

Mae’r adrannau canlynol yn crynhoi cwmpas yr asesiad y mae WPD yn bwriadu
ymgymryd ag ef er mwyn deall effaith amgylcheddol y prosiect. Cyflwynir rhagor o
fanylion yn yr Adroddiad Cwmpasu sy’n cyd-fynd.

4

Defnydd tir, amaethyddiaeth a choedwigaeth

4.1

Mae’r defnydd tir oddi mewn i ffin cwmpasu’r opsiynau aliniad llwybr arfaethedig
yn cynnwys tir amaethyddol/pori yn bennaf, gyda’r rhan fwyaf yn gaeau wedi’u
hamgáu. Mae rhan o’r llwybr yn ffinio â choetir planhigfa Coedwig Brechfa.

4.2

Cynhaliwyd adolygiad o’r mapiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol (DTA), sy’n dynodi
tir gradd 4 o ansawdd gwael yn bennaf, gyda chlytiau o dir gradd 3 yn rhan
ddeheuol y llwybr ar weddlun is. Mae’r tir amaethyddol gorau a mwyaf hyblyg yn
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perthyn i DTA Graddau 1 i 3a.
4.3

Mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio oddeutu 6500 o hectarau ac mae’n goetir a
reolir yn bennaf o dan blanhigfa, gyda Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofalu amdani er
lles pobl, bywyd gwyllt a chynhyrchu coed. Ceir llwybrau marchogaeth, cerdded a
beicio mynydd yn y goedwig ac yn ei chyffiniau.

4.4

Mae’r opsiynau aliniad llwybr wedi cael eu dewis er mwyn osgoi, cyn belled ag y
bo modd, yr ardaloedd o ddatblygiadau adeiledig hysbys ac o ddefnydd
gweithredol parhaol, gan gynnwys y canlynol:
Cyfleusterau chwaraeon, hamdden ac adloniant (gan gynnwys parciau carafanau);
Defnydd swyddfa, masnachol a diwydiannol (gan gynnwys adwerthu,
mwyngloddiau a chwareli, a seilwaith gwastraff);
Ardaloedd preswyl;
Cyfleusterau gofal iechyd;
Sefydliadau Addysg / Cyhoeddus (gan gynnwys dymunoldeb dinesig,
amgueddfeydd, orielau ac ati); a
Gofod agored (e.e. tir comin, parciau).

4.5

Os oes potensial i’r defnyddiau tir uchod gael eu heffeithio’n uniongyrchol gan
ddatblygiad oddi mewn i’r ffin cwmpasu, rhagdybir y bydd posib osgoi effeithiau
sylweddol parhaol drwy ficro-leoli’r llinell uwch ben arfaethedig.

4.6

Rhagwelir y bydd croesi na ellir ei osgoi ar briffyrdd a dyfrffyrdd yn digwydd mewn
ffordd na fydd yn effeithio’n barhaol ar y defnydd tir. Os bydd angen gosod ceblau
o dan y ddaear, efallai y bydd effeithiau dros dro wrth dorri ffosydd i’r ceblau a
byddai hyn yn cael ei reoli gan ddefnyddio technegau safonol a fyddai’n cael eu
sefydlu fel rhan o’r cynlluniau rheoli’r adeiladu a’r cynlluniau contractwr ystyriol.

4.7

Cedwir at fesurau lliniaru safonol, arfer gorau ar gyfer rheoli pridd a chyswllt
amaethyddol drwy gydol y gwaith adeiladu, gweithredu a datgomisiynu cysylltiedig
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â’r datblygiad arfaethedig. Bydd y mesurau lliniaru sydd i’w gweithredu fel rhan o’r
datblygiad arfaethedig yn cynnwys y rhai y manylir arnynt isod.
Gwneir yr holl waith trin, lleoli, cywasgu a rheoli pridd yn unol ag arferion gorau1;
Cyfyngir ar symudiadau peiriannau a thraffig i lwybrau penodol (e.e. llwybrau cludo
a llwybrau mynediad i gerbydau) er mwyn sicrhau cyn lleied ag y bo modd o
darfu ar y pridd a’i gywasgu;
Ar ôl cwblhau’r holl waith gosod, bydd unrhyw dir a gaiff ei effeithio’n cael ei adfer
yn llawn i fod mor ymarferol agos â phosib i’w gyflwr gwreiddiol;
Bydd y mesurau a geir yn y cyfarwyddyd arfer gorau perthnasol2 ar reoli a chael
gwared ar rywogaethau ymledol o chwyn yn cael eu gweithredu yn ystod y
gwaith adeiladu.
Gweithredu mesurau cymeradwy i gyfyngu ar ledaeniad pathogenau’r coetir
(Phytophthora ramorum sy’n effeithio ar goed llarwydd)
Bydd system reoli amgylcheddol yn ymrwymo’r datblygiad arfaethedig i weithredu
mesurau atal llygredd a chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol
gyfredol.
Ymgymerir â chyswllt â’r perchnogion tir a effeithir mewn perthynas â datgan
rhwystrau a chyfyngiadau posib o ran adeiladu, cynllunio priodol ac amseriad
y gwaith i leihau gwrthdaro, ac i ddarparu mesurau dros dro lle bo angen.

4.8

O ystyried natur a graddfa’r gwaith angenrheidiol, a chan gymryd yn ganiataol y
bydd y mesurau lliniaru arfaethedig yn cael eu gweithredu, nid yw’n debygol y
bydd unrhyw effeithiau gweddillol arwyddocaol ar ddefnydd tir, priddoedd a
rheolaeth amgylcheddol. Felly, cynigir bod asesiadau pellach o’r effeithiau ar
ddefnydd tir, priddoedd ac amaethyddiaeth yn cael eu hepgor o gwmpas yr AEA,

1
2

DEFRA (2009). Cod Ymarfer ar Reoli Priddoedd yn Gynaliadwy ar Safleoedd Adeiladu.
Fel cyfarwyddyd a gynhyrchir gan DEFRA ac Asiantaeth yr Amgylchedd.
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ac eithrio ystyried effeithiau adeiladu ar goedwigaeth.

5

Tirlun ac effeithiau gweledol

5.1

Nid oes unrhyw dirluniau sydd wedi’u dynodi’n genedlaethol yn ardal y datblygiad
arfaethedig (h.y. dim Parciau Cenedlaethol nac Ardaloedd o Harddwch Naturiol
Eithriadol).

5.2

Ceir tair prif ardal o ATA3 a all gael eu heffeithio gan y datblygiad arfaethedig:


Cwm Tywi Isaf (sy’n cynnwys tair is-ardal: Gorlifdir dyffryn Tywi, y llethrau
gogleddol a’r llethrau deheuol);

5.3



Canol dyffryn Cothi (Brechfa i Abergorlech); a



Cwm Cothi isaf (o’r de o Frechfa).

Mae’r rhai y bydd effeithiau gweledol posib y datblygiad yn effeithio arnynt yn
cynnwys y canlynol yn bennaf:


Trigolion mewn aneddiadau;



Trigolion mewn eiddo preswyl ‘unigol’ (mewn cefn gwlad agored);



Defnyddwyr llwybrau troed (gan gynnwys beicwyr oddi ar y ffordd a phobl ar
gefn ceffylau); a


5.4

Defnyddwyr y ffordd (modurwyr a beicwyr yn bennaf).

Mae’r ymgynghoreion allweddol wedi sefydlu nifer o faterion sy’n uniongyrchol
berthnasol i’r pwnc hwn, yn benodol:
3

Mae’r Ardaloedd Tirlun Arbennig (ATA) yn cael eu dynodi’n lleol gan Gyngor Sir Gaerfyrddin. Mae

datblygiad y prosiect hyd yma wedi ystyried graddfa’r ddwy Ardal Tirlun Arbennig sydd wedi’u
mabwysiadu ar hyn o bryd a’r adolygiadau arfaethedig.
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Mae cyfarwyddyd a gwybodaeth llinell sylfaen berthnasol wedi cael eu
darparu, gan gynnwys pwyslais ar fabwysiadu Landmap (y pump maes
agwedd) fel man cychwyn ar gyfer ystyried materion tirlun a’r angen am
ystyried yr effeithiau ar Ardaloedd Tirlun Arbennig presennol ac arfaethedig
Cyngor Sir Gaerfyrddin (CSG); a



Mae cyfyngiadau tirlun a gweledol y llwybr wedi cael eu trafod - o ran beth sy’n
berthnasol ac o ran y pwysigrwydd neu’r pwysau cymharol a briodolir o bosib i
ystyriaethau amrywiol wrth benderfynu ar yr aliniad a ffafrir (gan gynnwys
ystyried yr achos dros osod unrhyw geblau o dan y ddaear).

5.5

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus wedi sicrhau dealltwriaeth ychwanegol o’r gwerth
cymharol y gall cymunedau lleol ei briodoli i wahanol ardaloedd o’r tirlun (e.e. sut
gall gwerthoedd y gymuned leol gefnogi neu fod yn wahanol i’r broses ffurfiol o
ddatgan a mabwysiadu ATA yn rhan o gynllun datblygu CSG, sydd wedi’i seilio ar
ddata ac arolygon Landmap).

5.6

Mae Landmap yn darparu’r man cychwyn ar gyfer asesu effeithiau'r datblygiad
arfaethedig ar y tirlun. Nid oes unrhyw dirluniau sydd wedi’u dynodi’n
genedlaethol yn ardal y datblygiad arfaethedig, fel Parciau Cenedlaethol neu
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol. Ni fydd y datblygiad yn arwain at
effeithiau tirlun sylweddol ar ardaloedd tirlun sydd wedi’u dynodi’n genedlaethol.
Bydd presenoldeb Tirlun Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng
Nghymru Dyffryn Tywi (sydd wedi’i gofrestru gan Cadw) yn cael ei gydnabod yn yr
asesiad tirlun ac yn sail i’r asesiad o werth a sensitifrwydd y tirlun yn yr ardaloedd
perthnasol.

5.7

Cyn cyrraedd cam yr AEA, defnyddir ardaloedd cymeriad tirlun rhagarweiniol y
prosiect i benderfynu ar amrywiaethau yn y tirlun a’r sensitifrwydd gweledol rhwng
opsiynau llwybr; i helpu i benderfynu ar yr aliniad terfynol a ffafrir; ac i ystyried yr
achos dros osod unrhyw ran o’r llwybr cyffredinol o dan y ddaear.

5.8

Rhennir yr opsiynau aliniad llwybr ar gyfer y datblygiad yn nifer penodol o
ardaloedd cymeriad tirlun y prosiect y bydd y datblygiad (boed uwch ben neu o
11
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dan y ddaear) yn mynd trwyddynt. Bydd pob un o’r rhain yn cyfateb i ardaloedd o
gymeriad a gwerth tirlun cymharol gyffredin i ddarparu’r cyd-destun ar gyfer asesu
sensitifrwydd y tirlun a’r effeithiau.
5.9

Yn sail i’r effeithiau gweledol sydd i gael eu hystyried mae ystyriaeth ofalus i ba
mor bell i ffwrdd y bydd effeithiau gweledol y datblygiad i’w profi. Daeth yr
ystyriaeth hon i’r casgliad y dylid cynnwys pob ardal o fewn 3 km i gyrion allanol yr
holl opsiynau coridor 300 m o led. Mae’r ardal 6.3 km o led o ganlyniad wedi cael
ei mabwysiadu fel ‘ardal gyffredinol yr astudiaeth weledol’ ar gyfer asesu effeithiau
gweledol y datblygiad a bydd Parthau Gwelededd Damcaniaethol a gynhyrchwyd
ar gyfrifiadur yn cael eu paratoi ar gyfer yr aliniad terfynol a ffafrir.

5.10

Mae’r rhai y bydd effeithiau gweledol posib y datblygiad yn effeithio arnynt yn
cynnwys y canlynol yn bennaf:


Trigolion mewn aneddiadau (gerllaw ardaloedd adeiledig);



Trigolion mewn eiddo preswyl ‘unigol’ (mewn cefn gwlad agored);



Defnyddwyr llwybrau troed (gan gynnwys beicwyr oddi ar y ffordd a phobl ar
gefn ceffylau); a


5.11

Defnyddwyr y ffordd (modurwyr a beicwyr yn bennaf).

Bydd effeithiau tirlun a gweledol amrywiol y datblygiad yn cael eu categoreiddio yn
unol ag arwyddocâd.

5.12

Felly, bydd effeithiau tirlun a gweledol arwyddocaol tebygol a phosib y datblygiad
yn cael eu hystyried yn yr AEA o dan y saith pwnc canlynol:


Effeithiau’r cam adeiladu ar elfennau’r tirlun (yn bennaf, cael gwared ar
goedwigaeth, coed a gwrychoedd) – bydd hwn yn mesur faint o lystyfiant sy’n
cael ei dynnu ac yn ystyried arwyddocâd hyn;



Effeithiau gweledol unrhyw rannau o dan y ddaear o’r llwybr yn ystod y
cam adeiladu – bydd hwn yn asesu effeithiau gweledol y gweithgarwch
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adeiladu y gellir ei gysylltu o bosib ag unrhyw ffosydd sy’n cael eu hagor neu
unrhyw ddrilio cyfarwyddiadol a gaiff ei wneud mewn lleoliadau sensitif;


Effeithiau tirlun y cam gweithredu a chynnal a chadw (ar gymeriad a
dynodiadau) – yn ogystal â’r effeithiau ar y tirlun yn sgil cyflwyno’r llinell uwch
ben, bydd hwn yn cynnwys goblygiadau tynnu elfennau o’r tirlun (yn bennaf,
coedwigaeth, coed a gwrychoedd) i gymeriad ac ansawdd y tirlun;



Effeithiau gweledol y cam gweithredu a chynnal a chadw – yn ogystal â’r
effeithiau gweledol yn sgil cyflwyno’r llinell uwch ben, bydd hwn yn cynnwys
goblygiadau tynnu elfennau o’r tirlun (yn bennaf, coedwigaeth, coed a
gwrychoedd) i olygfeydd pobl;



Effeithiau cronnol y cam adeiladu ar elfennau o’r tirlun – yn bennaf,
arwyddocâd unrhyw dorri coed cronnol, gan gynnwys ardaloedd o
goedwigaeth;



Effeithiau tirlun cronnol y cam gweithredu a chynnal a chadw (ar
gymeriad a dynodiadau) – bydd hwn hefyd yn cynnwys goblygiadau unrhyw
dorri coed cronnol a fyddai wedi digwydd yn ystod y cam adeiladu (nid yw
effeithiau cronnol cyswllt llinell uwch ben ynghyd ag unrhyw dyrbinau gwynt yn
debygol o arwain at effaith fwy arwyddocaol na thorri coed); ac



Effeithiau gweledol cronnol y cam gweithredu a chynnal a chadw – bydd
hwn hefyd yn cynnwys goblygiadau gweledol unrhyw dorri coed cronnol a
fyddai wedi digwydd yn ystod y cam adeiladu (nid yw effeithiau cronnol cyswllt
llinell uwch ben ynghyd ag unrhyw dyrbinau gwynt yn debygol o arwain at
effaith fwy arwyddocaol na thorri coed).

5.13

Mae’r effeithiau tirlun a gweledol canlynol wedi cael eu hadolygu a’u heithrio
wedyn o’r asesiad arfaethedig:


Ystyriaeth ar wahân i effeithiau treflun;



Effeithiau ar ardaloedd tirlun sydd wedi’u dynodi’n genedlaethol (rhy bell i fod
angen ystyriaeth);
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Effeithiau ar gymeriad y tirlun ar yr ardaloedd cymeriad tirlun cyfagos nad
ydynt yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan yr aliniad terfynol a ffafrir;



Effeithiau’r cam adeiladu ar gymeriad y tirlun (ac eithrio torri unrhyw goed);



Yr holl effeithiau gweledol y tu hwnt i 3km o’r aliniad terfynol a ffafrir;



Asesiad unigol o’r rhai a effeithir yn weledol sydd wedi’u lleoli fwy nag 1 km
oddi wrth linell ganol yr aliniad terfynol a ffafrir;



Effeithiau gweledol cam adeiladu’r rhannau uwch ben; ac



Effeithiau cronnol gyda datblygiadau ar wahân i’r rhai cysylltiedig â
datblygiadau ynni gwynt a seilwaith trydan.

5.14

Mae’r effeithiau tirlun a gweledol canlynol wedi cael eu hadolygu a byddant yn cael
eu cynnwys yn yr asesiad arfaethedig:


Torri coedwigaeth, coed a gwrychoedd;



Effeithiau gweledol cam adeiladu unrhyw rannau o dan y ddaear o’r llwybr;



Effeithiau ar gymeriad y tirlun ar gyfer holl ardaloedd cymeriad tirlun y prosiect
sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan yr aliniad terfynol a ffafrir;



Effeithiau ar ATA (presennol ac arfaethedig);



Effeithiau gweledol ar unigolion a effeithir yn weledol o fewn 1 km i linell ganol
yr aliniad terfynol; ac



Effeithiau cronnol mewn cyfuniad â phrosiectau ynni gwynt a seilwaith trydan
eraill oddi mewn i’r pellteroedd sydd wedi’u nodi uchod.

6

Ecoleg

6.1

Mae’r opsiynau aliniad llwybr arfaethedig yn mynd drwy dirlun sydd, yn y de, yn
llawn caeau amaethyddol sydd wedi’u gwahanu gan wrychoedd, ac yn y gogledd
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gan ucheldiroedd, coetiroedd o blanhigfeydd conwydd a choetiroedd llydanddail
mewn dyffrynnoedd serth. Ceir tair prif afon yn ardal y prosiect.
6.2

Ceir 28 o safleoedd statudol dynodedig o fewn 5 km i’r opsiynau aliniad llwybr,
sy’n cynnwys tair Ardal Gadwraeth Arbennig o dan ddynodiad Ewropeaidd, 23
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) sydd wedi’u dynodi’n
genedlaethol, un Warchodfa Natur Genedlaethol (GNG) ac un Warchodfa Natur
Leol (GNL).

6.3

Ceir o leiaf 69 ardal o Goetir Lled-Naturiol Hynafol a Phlanhigfeydd ar Safleoedd
Coetir Hynafol o fewn 1 km i’r opsiynau aliniad llwybr. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain
wedi cael eu hosgoi fel rhan o’r broses o ddewis llwybr. Mae’r opsiynau aliniad
llwybr presennol yn cynnwys o leiaf 37 ardal o Goetir Lled-Naturiol Hynafol (gan
gynnwys Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol a Choetir Hynafol Wedi’i
Adfer).

6.4

Cafodd o leiaf 185 o rywogaethau nodedig eu hadnabod oddi wrth gofnodion o
fewn 2 km i’r opsiynau aliniad llwybr. O blith y rhain, mae pump yn amffibiaid, 95
yn adar, un yn bysgodyn, 43 yn blanhigion a chen, 18 yn infertebratau, o leiaf 19
yn famaliaid (o blith y rhain, mae o leiaf 10 yn ystlumod) a phedwar yn ymlusgiaid.

6.5

Dim ond o fewn yr opsiynau aliniad llwybr 300 m o led mae’r arolygon maes yn
cael eu cynnal i ddechrau, ar oddeutu 2,900 o hectarau. Mae’r arolwg yn
cynrychioli strategaeth samplu fel bod data llinell sylfaen ar gael o ardal eang, a
bydd y rhain yn cael eu defnyddio yn y broses o ddewis llwybr. Wrth i’r prosiect
fynd rhagddo, bydd yr ardaloedd samplu a strategaeth yr arolwg yn parhau i gael
eu hadolygu a'u mireinio. Efallai y bydd samplau’r llwybrau nad ydynt yn cael eu
dewis yn cael eu dwyn i ben ac y bydd arolygon ychwanegol yn cael eu cynnal yn
yr aliniad terfynol.

6.6

Gellid osgoi’r effeithiau sy’n codi o adeiladu llinell uwch ben yn y rhan fwyaf o
achosion drwy ddewis llwybr yn ofalus a micro-leoli polion. Byddai’r effeithiau
gweddillol (h.y. effeithiau sy’n weddill yn dilyn gweithredu mesurau a all liniaru’r
effaith sydd wedi’i datgan i ddechrau e.e. dewis llwybr a micro-leoli) yn fychan o
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ran graddfa a maint a thros dro yn bennaf. Y prif eithriad i hyn yw pe bai’r llwybr
yn croesi coetir llydanddail, lle bydd yr effeithiau’n fwy o ran graddfa a maint.
Fodd bynnag, mae hefyd yn bosib y gallai’r prosiect arwain at effeithiau gweddillol
cadarnhaol mewn rhai coetiroedd lle mae rhan o’r canopi’n cael ei agor a lle gellir
sefydlu tir a haen ychwanegol o lystyfiant llwyni. Felly bydd cwmpas yr Asesiad
o’r Effaith Ecolegol (AEE) yn canolbwyntio’n benodol ar y rhywogaethau sy’n
dibynnu ar goetir a choed llydanddail h.y. ystlumod, adar yn nythu a’r pathew.
6.7

Ceir potensial hefyd am effeithiau sylweddol o ganlyniad i’r risg o adar yn taro yn
erbyn llinellau uwch ben. Bydd yr arolygon a’r AEE hefyd yn asesu’n fanwl yr
effeithiau posib hyn a sut gellir eu hosgoi a’u lliniaru, neu wneud iawn amdanynt.

6.8

Gallai gwaith adeiladu o dan y ddaear gael effaith ar raddfa fwy, ac ar amrywiaeth
ehangach o rywogaethau, nag adeiladu llinell uwch ben. Bydd asesiad manwl yn
cael ei gynnal o effeithiau tebygol unrhyw rannau o dan y ddaear.

6.9

O ystyried natur yr amodau ecolegol sylfaen ac effeithiau posib y prosiect, bydd yr
AEE yn cynnwys asesiad o’r effeithiau ar y canlynol:
Cynefinoedd a rhywogaethau o blanhigion (gan gynnwys rhywogaethau Atodlen 8,
rhywogaethau ymledol ac anymledol, bryoffytau a chennau), gan ystyried yn
benodol werth cymharol y cynefinoedd a graddfa a maint yr effeithiau a
ragwelir;
Moch daear, yn enwedig y risg o darfu ar foch daear neu ddifrodi eu daear a cholli
neu israddio eu cynefin chwilio am fwyd;
Ystlumod, yn enwedig yr effeithiau posib ar golli clwydi mewn coed ac effeithiau
darnio neu golli cynefinoedd chwilio am fwyd a chymudo;
Adar, gan gynnwys tarfu o bosib ar adar yn magu, colli cynefin magu a chwilio am
fwyd a’r risg o wrthdrawiad gyda llinellau uwch ben;
Pathewod, gan gynnwys effeithiau posib colli a darnio cynefinoedd;
Glöyn byw brith y gors, yn enwedig effeithiau posib colli a tharfu ar ei gynefin;
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Dyfrgwn a llygod dŵr, yn enwedig yr effeithiau posib ar gynefinoedd magu; ac
Ymlusgiaid ac amffibiaid, yn enwedig yr effeithiau posib cysylltiedig â cholli a
tharfu ar eu cynefin, a’r risg o ladd neu anafu’n uniongyrchol.
6.10

Y creaduriaid sydd wedi cael eu hepgor o gwmpas yr AEE yw’r Fadfall Gribog
Fawr; y Wiwer Goch; Bele’r Coed a Chimwch Afon Crafanc Wen.

7

Amgylchedd hanesyddol

7.1

Mae’r asedau dynodedig a’r safleoedd CAH heb eu dynodi oddi mewn i’r ffin
gwmpasu, o fewn 200m pellach iddi, ac o fewn 3km pellach iddi, wedi’u mesur
isod yn Nhabl 1.
Tabl .1 -

Safleoedd dynodedig a safleoedd hysbys heb eu dynodi
oddi mewn
i’r Ffin
Gwmpasu

o fewn 200m
i’r Ffin
Gwmpasu

o fewn 3km
i’r Ffin
Gwmpasu

Cyfanswm

Henebion
Cofrestredig

1

0

37

38

Adeiladau
Rhestredig Gradd I

0

0

2

2

Adeiladau
Rhestredig Gradd
II*

0

0

15

15

Adeiladau
Rhestredig Gradd II

4

10

348

362

Tirluniau
Cofrestredig o
Ddiddordeb
Hanesyddol
Eithriadol

1

0

1

2

Parciau a Gerddi
Hanesyddol
Cofrestredig Gradd

0

0

3

3
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II

7.2

Ardaloedd
Cadwraeth

0

0

11

11

Safleoedd heb eu
dynodi ar DAT CAH

107

207

-

314

Bydd yr asesiad hwn yn datgan presenoldeb ‘asedau’ hanesyddol hysbys, gan
gynnwys gweddillion archeolegol, treftadaeth adeiledig (gan gynnwys trefluniau),
ac elfennau o’r asedau tirlun hanesyddol a all gael eu heffeithio gan y datblygiad
arfaethedig. Bydd hefyd yn datgan effeithiau posib i asedau hysbys ac asedau
sy’n anhysbys hyd yma.

7.3

Mae’r datblygiad arfaethedig yn croesi ardal sy’n cynnwys nifer o safleoedd
archeolegol ac adeiladau hanesyddol unigol dynodedig, ac mae’n mynd drwy ardal
eang o dirlun hanesyddol sydd wedi’i ddynodi’n genedlaethol (Dyffryn Tywi). Ceir
hefyd asedau hanesyddol niferus heb eu dynodi yn yr ardal. Mae gan y datblygiad
arfaethedig botensial i arwain at effeithiau niweidiol ar yr asedau dynodedig, a’r
asedau heb eu dynodi, o ganlyniad i naill ai newidiadau yn eu lleoliadau neu o
ganlyniad i darfu ffisegol.

7.4

Bydd yr AEA yn ceisio datgan arwyddocâd yr effeithiau ar yr amgylchedd
hanesyddol yn sgil y datblygiad arfaethedig drwy ddefnyddio casgliad o
dechnegau desg a maes. Ceisir cyfleoedd i liniaru’r effeithiau hyn, naill ai drwy
gynllunio sensitif neu drwy ddatgan strategaeth ar gyfer lliniaru yn ystod y cam
adeiladu.

7.5

Bydd yr opsiynau ar gyfer lliniaru’n cynnwys pob un neu rai o’r canlynol:
gwarchod y gweddillion archeolegol in situ;
ailblannu’r darnau sydd wedi’u heffeithio o’r gwrychoedd;
plannu i ddarparu sgrin/cysgod buddiol i olygfeydd ac i leihau’r newidiadau
niweidiol i’r lleoliadau;
gwella’r amgylchedd hanesyddol a’r asedau penodol drwy well mynediad neu
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wybodaeth;
ymchwilio i adeiladau hanesyddol a’u cofnodi; neu
ymchwiliad archeolegol a chofnodi (e.e. tyllu; briff gwylio) i wireddu cymaint â
phosib werth tystiolaethol unrhyw ased a effeithir.
7.6

Bydd cwmpas yr asesiad o’r effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol yn cynnwys y
canlynol:
yr effeithiau yn ystod y gwaith adeiladu;
yr effeithiau yn ystod y cam gweithredu a chynnal a chadw;
yr effeithiau yn ystod y cam datgomisiynu;
yr effeithiau cronnol gyda datblygiadau eraill; ac
yr effeithiau mewn cyfuniad â disgyblaethau amgylcheddol eraill.

8

Ansawdd aer

8.1

Mae’r opsiynau aliniad llwybr arfaethedig yn mynd drwy ardaloedd a weinyddir gan
Gyngor Sir Gaerfyrddin (CSG). Ceir un Ardal Rheoli Ansawdd Aer wedi’i datgan yn
awdurdodaeth CSG, ar gyfer gormodiant o grynodiadau nitrogen deuocsid (NO2)
blynyddol cyfartalog, sydd wedi’i lleoli yn Llandeilo.

8.2

Dyma’r effeithiau sylweddol posib ar ansawdd aer o ganlyniad i adeiladu a
datgomisiynu’r cyswllt uwch ben arfaethedig ac unrhyw adrannau o dan y ddaear:
Allyriadau llygryddion allweddol i’r aer, fel NO2 a sylweddau gronynnol (PM10 a
PM2.5) o’r traffig ffordd cynyddol ar ffyrdd mynediad yn ystod y gwaith adeiladu
/ datgomisiynu ar hyd y llwybr; ac,
Allyriadau llwch i’r aer yn ystod y gwaith adeiladu / datgomisiynu ar hyd y llwybr.

8.3

Ni ragwelir y bydd unrhyw weithgareddau sydd â photensial i effeithio’n sylweddol
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ar ansawdd aer yn cael eu cynnal wrth weithredu’r prosiect ac, o’r herwydd, ni
fwriedir cynnal unrhyw asesiad pellach o’r effeithiau ar ansawdd aer yn ystod y
cam gweithredol.
8.4

Ni fydd unrhyw effeithiau sylweddol ar ansawdd aer yn gysylltiedig â gosod polion
pren a llinynnau’r dargludyddion ar hyd y llwybr. Cynhaliwyd asesiad sgrinio wrth
ddesg o’r effeithiau ansawdd aer cysylltiedig ag adeiladu llwybr y cebl o dan y
ddaear a’r nenbontydd dur (os oes angen) sy’n gysylltiedig â’r llinellau uwch ben,
sy’n dynodi risg isel o unrhyw effeithiau llwch adeiladu pan fabwysiedir arferion da,
safonol ar y safle.

8.5

Bydd mesurau lliniaru addas i leihau, cael gwared ar neu wneud iawn am yr
effeithiau niweidiol sylweddol sydd wedi’u datgan yn cael eu hargymell ac ni fydd
asesiad pellach o’r effeithiau ar ansawdd yr aer yn angenrheidiol.

9

Hydroleg a’r risg o lifogydd

9.1

Yn yr ardal astudio o fewn 300m i’r datblygiad arfaethedig, ceir nifer o ddyfrffyrdd
Prif Afon, gan gynnwys y canlynol:
Afon Cothi;
Afon Gwili;
Afon Tywi;
Nant Pibwr;
Nant Bwlch; a
Camlas Melin Abergwili.

9.2

Ceir hefyd nifer o ddyfrffyrdd a ffosydd Cyffredin, llai a dienw sy’n draenio’r ardal.

9.3

Yn seiliedig ar Fapiau Cyngor Datblygu ar-lein Llywodraeth Cymru, mae mwyafrif y
datblygiad arfaethedig wedi’i leoli ym Mharth Llifogydd A (gyda risg fach neu ddim
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risg o gwbl o lifogydd afonol neu arfordirol/llanwol). Ceir parthau cul o Barthau
Llifogydd C2 (yn seiliedig ar amlinelliad llifogydd eithafol Cyfoeth Naturiol Cymru o
lai na 0.1% o Debygolrwydd Digwyddiad Blynyddol, neu gyfatebol i hynny, a heb
seilwaith amddiffyn rhag llifogydd sylweddol) sydd i’w gweld yn bennaf lle mae
dyfrffyrdd yn croesi. Mae rhan fwyaf Parth Llifogydd C2 yn yr ardal astudio yn
gysylltiedig ag Afon Tywi yng Nghaerfyrddin.
9.4

Bydd yr asesiad hydroleg a risg o lifogydd sydd i’w gynnal fel rhan o’r AEA yn
cynnwys y canlynol:
Asesu effeithiau hydrolegol yn nhermau’r patrymau draenio naturiol, dwyseddau a
llifau sylfaen, cyfraddau dŵr ffo, geomorffoleg ac ansawdd dŵr;
Arolwg cerdded y safle i sefydlu’r nodweddion cysylltiedig â llifogydd a
gwybodaeth berthnasol arall am y draenio presennol, gan gynnwys mannau
croesi; a
Datblygu strategaeth ddraenio i roi sylw i reoli dŵr arwyneb i sicrhau nad yw’r risg
o lifogydd yn cynyddu yn yr ardal o amgylch.

9.5

Oherwydd natur dros dro’r gwaith adeiladu, credir nad yw gwerthusiad penodol o
effeithiau’r adeiladu o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr4 yn angenrheidiol.

9.6

Bydd y materion canlynol yn cael sylw yn yr AEA.
Y camau adeiladu a datgomisiynu
Ansawdd y dŵr arwyneb; a
Risg o lifogydd afonol, llanwol, tir, dŵr daear, dyfroedd artiffisial, a chelloedd storio
llifogydd.

9.7

Ni fyddai’r risg o lifogydd o systemau carthffosiaeth yn fater sylweddol i’r prosiect
hwn.

4

Mae Cyfarwyddeb yr UE (2000/60/EC) yn ymrwymo aelod‐wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd i gyflawni statws da
ym mhob corff o ddŵr.
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Y cam gweithredu
Ansawdd y dŵr arwyneb.
9.8

Ni fyddai’r risg o lifogydd yn cynyddu gyda phresenoldeb y seilwaith arfaethedig.

9.9

Bydd effeithiau cronnol y gwaith adeiladu a’r cam gweithredu’n cael sylw lle bo
hynny’n berthnasol.

10

Daeareg, hydroddaeareg ac amodau tir

10.1

Mae’r mapiau daearegol graddfa 1:50,000 a 1:63,360 sydd wedi’u cyhoeddi ar
gyfer ardal yr astudiaeth yn dynodi bod mwyafrif ardal yr astudiaeth yn cynnwys
sylfaen o gerrig llaid, cerrig gwaddod a thywodfeini.

10.2

Mae rhai clytiau o fawn wedi’u mapio yn ardal gyffredinol y datblygiad arfaethedig.

10.3

Cynigir y gwaith canlynol i gefnogi’r AEA mewn perthynas â daeareg, amodau tir a
hydroddaeareg:
Cynnal asesiad wrth ddesg o’r amodau daearegol, hydroddaearegol a thir oddi
mewn i ffin yr asesiad, gan gynnwys cerdded y safle;
Cynnwys datblygiadau mawr eraill perthnasol gerllaw yn yr asesiad cronnol, lle
gallant gael effaith o bosib ar ddaeareg, hydroddaeareg ac amodau tir;
Cynnwys ystyriaeth i’r agweddau canlynol:
 Creu llwybrau ar gyfer llygredd i adnoddau dŵr daear; a chreu llwybrau
lliniaru ychwanegol ar gyfer nwy daear neu nwy tirlenwi;
 Ymyrryd â chyflenwadau dŵr cyhoeddus neu breifat, neu darfu arnynt;
Effaith uniongyrchol ar adnoddau mawn a nodweddion geomorffolegol rhewlifol
cysylltiedig yn ystod y gwaith adeiladu a datgomisiynu;
Effaith uniongyrchol ar safleoedd Adolygiad Cadwraeth Daearegol, Safleoedd o
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Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig daearegol a Geobarciau; ac
Effaith uniongyrchol ar ardaloedd Diogelu Cyfun Categori 1 neu Gategori 2.
10.4

Cynigir adolygu’r canlynol a’u hepgor o’r AEA:
Adeiladu
Paratoi asesiad risg rhagarweiniol ar gyfer y datblygiad arfaethedig. Y rheswm am
hyn yw oherwydd byddai llygredd na ellid ei ragweld yn ystod y gwaith
adeiladu neu ddatgomisiynu’n cael ei reoli gan weithdrefnau sydd wedi’u
hamlinellu yn y cynllun rheoli amgylcheddol ar gyfer adeiladu a gellir ei hepgor
o gwmpas yr AEA;
O ganlyniad i weithredu’r cynllun rheoli amgylcheddol ar gyfer adeiladu, gellir
hepgor llygru priddoedd, dŵr arwyneb neu ddŵr daear yn uniongyrchol drwy
fewnforio a / neu ledu deunydd llygredig yn ddamweiniol neu dywallt
damweiniol yn ardal y gwaith yn ystod y cam adeiladu o gwmpas yr AEA;
O ganlyniad i weithredu’r cynllun rheoli amgylcheddol ar gyfer adeiladu, gellir
hepgor rhyddhau gwastraff hylifol a charthffosiaeth yn uniongyrchol i ddŵr
daear neu i ddyfroedd a reolir o gwmpas yr AEA;
Nid yw gwybodaeth Arolwg Daearegol Prydain na Chynllun Datblygu Lleol Cyngor
Sir Gaerfyrddin yn dangos unrhyw ganiatâd cynllunio sy’n bodoli ar gyfer
echdynnu mwynau nac ar gyfer safleoedd mwynau gweithredol oddi mewn i’r
ffin gwmpasu neu’n agos ati. Felly, mae’r agwedd hon wedi cael ei hadolygu
ac ni fydd yn cael ei chynnwys yn yr AEA, ond bydd ardaloedd Diogelu Cyfun
yn cael eu hystyried; a
Mae cwblhau ymchwiliadau safle geodechnegol, cyswllt â Cyfoeth Naturiol Cymru,
a gweithredu’r datganiadau dull manwl yn cael eu hystyried yn briodol i reoli
effaith bosib hylifau drilio yn ystod drilio cyfarwyddiadol ar gyfer unrhyw rannau
o dan y ddaear, felly, gellir hepgor yr agwedd hon o gwmpas yr AEA.
Gweithredu a chynnal a chadw
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Oherwydd amledd cymharol isel a graddfa fechan y gwaith cynnal a chadw,
credir mai effaith dymor byr a geir ar amgylchedd y ddaear, ac y gellir ei
gwyrdroi i raddau helaeth, felly gellir ei hadolygu, heb ei chynnwys yn yr AEA.

Datgomisiynu
O ganlyniad i weithredu’r cynllun rheoli amgylcheddol ar gyfer adeiladu, gellir
adolygu’r llygredd uniongyrchol mewn priddoedd, dŵr arwyneb neu ddŵr
daear drwy ledu deunydd llygredig neu dywallt damweiniol yn ardal y gwaith
yn ystod y datgomisiynu, heb ei gynnwys yn yr AEA; ac
O ganlyniad i weithredu’r cynllun rheoli amgylcheddol ar gyfer adeiladu, gellir
adolygu’r gwastraff hylifol a’r garthffosiaeth sy’n cael eu rhyddhau’n
uniongyrchol i ddŵr daear neu i ddyfroedd a reolir, heb eu cynnwys yn yr AEA.

11

Sŵn a dirgrynu

11.1

Ymhlith y lleoliadau sensitif ar hyn o bryd ar hyd y coridorau llwybr mae
cymunedau gwledig bychan ac ynysig neu ffermdai unigol. Mae’n debygol bod y
ffynonellau sŵn presennol yn gysylltiedig â thrafnidiaeth. Mae’r lefelau sŵn
presennol yn debygol o fod ar neu’n is na lefel a fyddai'n arwain at amharu ar y
trothwyon sŵn llymaf fel y diffinnir gan safonau cenedlaethol derbyniol fel y Safon
Brydeinig (BS) 5228-1.

11.2

Bydd yr aliniad llwybr a ffafrir yn cynnwys cam yn ôl oddi wrth aneddiadau ac
eiddo unigol. Bydd y rhagod hwn yn darparu pellter digonol rhwng y llinell uwch
ben a’r lleoliadau sensitif i sŵn (at bwrpas y cwmpas, dim ond eiddo preswyl
fyddai’n cael ei ystyried yn sensitif i sŵn llinell uwch ben) fel bod unrhyw sŵn
achlysurol o’r llinellau’n cael ei wanhau’n briodol.

11.3

Bydd creu’r llwybr o bolion pren a’r tyllu ffosydd ar gyfer gosod ceblau o dan y
ddaear yn cynhyrchu sŵn y gellid ei glywed o bosib mewn lleoliadau sensitif i sŵn
e.e. eiddo preswyl. Fodd bynnag, dros dro fydd unrhyw darfu o’r fath, wrth i’r
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gwaith fynd heibio i’r lleoliad, ac ni fyddai’n fwy na chyfyngiadau trothwy BS5228
am gyfnod sylweddol o amser. Nid oes unrhyw ffynonellau sylweddol o sŵn neu
ddirgrynu’n gysylltiedig â gweithredu’r llinell drosglwyddo.
11.4

Byddai’r gwaith adeiladu’n cael ei wneud yn unol ag arferion da derbyniol y
diwydiant a byddai manylion y rhain yn cael eu cynnwys mewn cynllun rheoli
amgylcheddol ar gyfer y gwaith adeiladu. Ac eithrio HDD posib, ni fyddai angen
unrhyw fesurau lliniaru penodol oherwydd ni fyddai effaith sŵn a dirgrynu’r gwaith
o adeiladu a gweithredu’r datblygiad yn sylweddol.

11.5

Mae bwriad i adolygu’r gwaith o asesu effeithiau sŵn a dirgrynu camau adeiladu a
gweithredu’r datblygiad, heb eu cynnwys yn yr AEA oni bai fod lleoliadau sensitif i
sŵn wedi’u datgan lai na 500 metr o fynedfa neu allanfeydd y gwaith HDD.

12

Trafnidiaeth a mynediad

12.1

Mae ardal yr astudiaeth yn cael ei rhannu gan yr A48, y prif goridor trafnidiaeth
rhwng yr M4 a de orllewin Cymru. Mae’r ffordd hon yn ymuno â’r A40 ar unwaith i’r
de o Gaerfyrddin ac yn cysylltu’r dref ag Abertawe yn y dwyrain. I’r gogledd o
Gaerfyrddin, mae’r A485 yn mynd drwy nifer o bentrefi bychain wrth iddi fynd tua’r
gogledd i Alltwalis ac ymlaen am Lanbedr Pont Steffan. I’r de o Gaerfyrddin, mae’r
A484 yn mynd drwy Landyfaelog i Gydweli ac i Borth Tywyn.

12.2

Yn gysylltiedig â’r priffyrdd hyn mae rhwydwaith o ffyrdd gwledig llai a lonydd y
bydd eu hangen efallai i ddarparu mynediad mewn lleoliadau amrywiol ar hyd
llwybr y cyswllt grid, gan ddibynnu ar yr aliniad terfynol a ddewisir.

12.3

Bydd y rhwydwaith priffyrdd a ddefnyddir i sicrhau mynediad i’r prif safle adeiladu
a’r safleoedd ategol (ar gyfer storio offer, peiriannau ac ati) a’r mannau gwaith yn
cynnwys y rhwydwaith presennol o gefnffyrdd a gefnogir gan y ffyrdd lleol
dosbarthedig ac annosbarthedig.

12.4

Gall y bobl sensitif sensitif o bosib ar hyd y llwybrau gynnwys gyrwyr eraill,
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cerddwyr, beicwyr a phobl ar gefn ceffylau. Gallai symudiadau’r cerbydau
cysylltiedig â’r prosiect achosi oedi, codi ofn ac effeithio ar ddymunoldeb, gan
ddibynnu ar y llwybrau a ddewisir a nifer ac amledd y cerbydau cysylltiedig.
12.5

Bydd y gwaith adeiladu’n arwain at nifer fawr o gerbydau a fydd yn gymysgedd o
gerbydau nwyddau trwm ac ysgafn. Penderfynir ar lwybr y cerbydau adeiladu gan
Gynllun Rheoli Traffig y mae WPD yn bwriadu cytuno arno gyda’r cyngor sir a’r
Asiantaeth Cefnffyrdd cyn cyflwyno’r cais.

12.6

O gofio bod disgwyl i’r lefelau traffig cefndir gynyddu yn hytrach na gostwng yn y
dyfodol, mae’r effeithiau canran adeg y datgomisiynu’n debygol o fod yn is nag yn
ystod y gwaith adeiladu ac felly credir y bydd yr effeithiau adeiladu’n cynrychioli
sefyllfa waethaf wrth ddatgomisiynu. Cynigir felly peidio â chynnwys yr effeithiau
datgomisiynu yn yr asesiad. Cymerir yn ganiataol y bydd y symudiad traffig
cysylltiedig ag arolygu a chynnal a chadw’n achlysurol. O’r herwydd, cynigir peidio
â chynnwys yr effeithiau gweithredol a chynnal a chadw yn yr asesiad.

12.7

Bydd yr effeithiau cysylltiedig â’r cyfnod adeiladu (gan gynnwys yr effeithiau
cronnol a chyfun) ar gyfer y rhwydwaith o ffyrdd A, ffyrdd B a ffyrdd bychain yn
cael eu cynnwys yn yr asesiad.

13

Elfennau economaidd-gymdeithasol

13.1

Ardal wledig yw ardal yr astudiaeth yn bennaf. Mae’r ardaloedd o aneddiadau
dwys ar hyd ardal yr astudiaeth yng Nghaerfyrddin.

13.2

Nodweddir gogledd ardal yr astudiaeth gan wasanaethau, cyfleusterau a
gweithgareddau twristiaeth a hamdden, ac mae amaethyddiaeth ac adeiladu’n
sectorau cyflogaeth cyffredin yn yr holl gymunedau y byddai’r aliniad yn mynd
drwyddynt. Mae’r gyflogaeth mewn twristiaeth yn uwch na chyfartaledd Sir
Caerfyrddin a chyfartaledd Cymru yn y cymunedau sydd wedi’u lleoli yn rhan
ogleddol ardal yr astudiaeth, yng Nghoedwig Brechfa ac yn yr ardal o amgylch.
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13.3

Mae disgwyl i nifer bychan o gyfleoedd cyflogaeth gael eu creu yn ystod y cyfnod
adeiladu, a nifer llai yn ystod y cam gweithredu a chynnal a chadw. Gan nad oes
disgwyl i’r effaith fod yn sylweddol, adolygir yr elfen gyflogaeth ac ni fydd yn cael ei
chynnwys yn yr asesiad economaidd-gymdeithasol. Fodd bynnag, bydd rhagor o
fanylion am y mater yn y DA, o ran nifer pendant y cyfleoedd cyflogaeth, a hefyd y
mesurau rhagweithiol a gynigir gan WPD, i annog defnydd o gyflogaeth leol a
gwella sgiliau lleol.

13.4

Efallai y ceir effeithiau dros dro, tymor byr ar fynediad yn ystod y gwaith adeiladu,
a photensial efallai hyd yn oed am effeithiau sylweddol mewn ardaloedd (os o
gwbl) o osod ceblau o dan y ddaear, os mai tyllu yw’r dull adeiladu a ddewisir.
Ymchwilir i hyn yn yr AEA ac mae disgwyl i’r mesurau ar gyfer rheoli’r adeiladu fod
yn ddigonol i osgoi effeithiau sylweddol ar hawliau tramwy cyhoeddus. Efallai
hefyd y bydd effeithiau posib ar hamdden (fel cerdded, beicio a physgota) a
thwristiaeth yn yr ardal leol yn ystod y cam gweithredu, yn bennaf drwy effeithiau
gweledol y llinell uwch ben drwy gefn gwlad. Rhoddir sylw i hyn yn yr AEA.

13.5

Nid oes disgwyl y bydd unrhyw effaith arall yn ystod y cam adeiladu, gweithredu a
chynnal a chadw, a datgomisiynu mewn perthynas ag elfennau economaiddgymdeithasol.

13.6

I grynhoi, mae’r materion sydd i gael eu cynnwys yn yr asesiad economaiddgymdeithasol fel a ganlyn:
o Mynediad yn ystod y cam adeiladu
o Hamdden a thwristiaeth yn ystod y cam gweithredu

14

Meysydd electromagnetig

14.1

Bydd yr aliniad llwybr terfynol yn ystyried y mesurau gofynnol i sicrhau
cydymffurfiaeth â Rheoliadau Diogelwch, Ansawdd a Chysondeb Trydan 2002, ac
unrhyw gyngor newydd a gyhoeddir gan yr Adran Iechyd mewn perthynas â
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chanllawiau polisi a chyswllt y Llywodraeth ar gyfer Meysydd Trydan a Magnetig
(MTM).
14.2

Mae WPD yn deall yn llawn y gofyniad i ystyried y canllawiau cyswllt ar gyfer MTM
ac mae wedi cael ei gynnwys yn ystyriaeth yr aliniad llwybr ers y dechrau.

14.3

Yn unol â Datganiad Polisi Cenedlaethol EN-5, lle gellir dangos y bydd y seilwaith
trydan perthnasol yn cydymffurfio â’r canllawiau cyswllt â’r cyhoedd cyfredol, ni
fydd unrhyw liniaru pellach yn angenrheidiol.

14.4

O weithredu’r mesurau lliniaru arfaethedig y manylir arnynt uchod, nid yw’n
debygol y bydd unrhyw effeithiau gweddillol sylweddol yn bod o ganlyniad i’r MTM
cysylltiedig â’r llinell uwch ben arfaethedig, neu gebl a gaiff ei gladdu o bosib.
Felly, cynigir asesu effeithiau’r MTM ymhellach drwy adolygu, ac nid drwy eu
cynnwys yn yr AEA.

15

Effeithiau amgylcheddol cronnol

15.1

Bydd adolygiad yn cael ei gynnal o’r effeithiau cronnol posib cysylltiedig â’r aliniad
llwybr terfynol a ffafrir.

15.2

Gall effeithiau cronnol godi o effeithiau a rhyngweithio cyfun yr adeiladu, y
gweithredu a’r datgomisiynu cysylltiedig â’r llinell uwch ben ochr yn ochr â
datblygiadau eraill yn yr ardal. Bydd yr effeithiau cyfun a all godi o ganlyniad i’r
datblygiad arfaethedig, ynghyd â’r rhai sydd wedi’u datgan fel rhai cyfredol; yn cael
eu hadeiladu; wedi cael caniatâd; a datblygiadau arfaethedig o fewn ardal astudio
y cytunwyd arni, yn cael eu datgan.

15.3

At bwrpas yr astudiaeth hon, cynhelir yr asesiad o’r effeithiau cronnol cysylltiedig
â’r cynllun arfaethedig drwy gyfrwng y canlynol:
Adolygiad o gynllun sylfaenol o’r holl gynigion parth cyhoeddus sydd wedi’u lleoli
yn ardal yr astudiaeth ac y cytunwyd arnynt gyda CSG; ac
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Os yw ar gael, adolygiad o’r Datganiadau Amgylcheddol sydd wedi’u cyflwyno ar
gyfer y datblygiadau sydd wedi cael caniatâd a’r datblygiadau arfaethedig yn
ardal yr astudiaeth, y cytunwyd arnynt gyda CSG.
15.4

Bydd pennod yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol ar unrhyw
effeithiau cronnol y datblygiad arfaethedig gyda datblygiadau cyfagos.

15.5

Y ffactorau i’w hystyried wrth asesu arwyddocâd yr effeithiau cronnol fydd:
penderfynu ar fath a sensitifrwydd y lleoliadau, y bobl neu’r adnoddau a all gael eu
heffeithio; gweithgareddau cysylltiedig â’r datblygiad a allai effeithio ar eu cyflwr;
eu gallu i dderbyn newid; a’r tebygolrwydd o effeithiau cronnol.

16

Casgliadau

16.1

Mae WPD yn ceisio barn yr ymgynghoreion ar gwmpas y pynciau sydd i gael sylw
yn yr AEA, a chytundeb ynghylch y dull a’r fethodoleg arfaethedig. Ceisir cytundeb
hefyd i’r pynciau / effeithiau posib i’w hadolygu, a’u hepgor o’r AEA, oherwydd ni
fydd y materion hynny’n cael eu hasesu yn yr AEA. Er hynny, i sicrhau cyflawnder,
byddant yn cael eu cydnabod fel elfennau i’w hystyried ac wedyn eu diystyru.
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