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Mae tîm adeiladu’r grwp eiddo Willmott Dixon yng Nghymru a Gorllewin Lloegr 
wedi creu cynllun dyfeisgar a fydd yn rhoi cymhelliad ariannol i is-gontractwyr i 
leihau faint o wastraff y maent yn ei gynhyrchu ar safleoedd.   

Fel arfer bydd nifer o sgipiau ar safle adeiladu lle bydd y gwahanol grefftwyr yn 
gwahanu eu gwastraff. Bydd tîm y prosiect wedyn yn talu ffi i gwmni rheoli gwastraff 
i drin y cynnwys a mynd â’r sgipiau ymaith pan fyddant yn llawn. Gall is-gontractwyr 
lenwi’r sgipiau hyn mor aml ag y dymunant, ac nid oes unrhyw gymhelliad i leihau 
nifer y sgipiau sy’n cael eu defnyddio drwy bacio gwastraff yn dynn ac yn effeithiol. 
Er nad yw’r un is-gontractwr yn cynhyrchu gwastraff yn fwriadol, gall y modd y 
maent yn rheoli ac yn storio deunyddiau gael effaith fawr ar ba mor effeithiol y 
mae’r rheini’n cael eu defnyddio. Er enghraifft, nid yw’n anghyffredin i is-gontractwyr 
gael nwyddau wedi’u difrodi gan is-gontractwyr eraill a’u taflu i’r sgip heb hyd yn 
oed dynnu’r gorchudd oddi arnynt.

Treialwyd y dull newydd ar safle adeiladu ysgol newydd yn Weston-super-Mare. Ar 
y dechrau’n deg, gofynnwyd i is-gontractwyr gynnwys cost gwaredu gwastraff fel 
eitem ar wahân yn eu tendrau. 

Unwaith roeddent ar y safle, cafodd yr ardal wastraff ei chloi, ac wrth i bob is-
gontractwr ddod â’i wastraff i’r fan honno, gwaed cofnod ohono. Ar ddiwedd y 
gwaith, cafodd yr is-gontractwyr filiau am y gwastraff yr oeddent wedi’i gynhyrchu 
ar ben yr hyn roeddent wedi’i ragweld - ond o ddefnyddio llai o wastraff, fe fyddent 
yn cael cadw’r gwahaniaeth. Rhoddodd y cynllun gymhelliad gwirioneddol i is-
gontractwyr geisio cyfyngu cymaint ag y bo modd ar y gwastraff yr oeddent yn  
ei gynhyrchu.

Y CANLYNIAD O’i gymharu â’r dulliau traddodiadol o reoli gwastraff, hanerwyd faint o wastraff 
adeiladu a gafodd ei gynhyrchu o dan y cynllun yn yr ysgol yn Weston-super-
Mare, a lleihawyd y costau 50%. Mae’r dull hwn bellach yn cael ei ddefnyddio ar 
safleoedd Willmott Dixon drwy’r wlad, lle mae canlyniadau tebyg i’w gweld. 

Y CYD-DESTUN Mae gan Willmott Dixon darged gyda’r mwyaf blaengar yn y diwydiant, sef lleihau 
gwastraff adeiladu 60% erbyn 2020 (gan ddefnyddio ffigurau 2012 yn fan cychwyn). 
Mae lleihau gwastraff adeiladu ar safleoedd yn allweddol er mwyn cyrraedd y 
targed hwn. 

Y GWERSI A 
DDYSGWYD

Er mwyn i’r dull hwn lwyddo, mae’n allweddol bod gan dîm y safle wybodaeth dda 
am y mathau o wastraff a faint ohono sy’n cael ei gynhyrchu fel arfer gan wahanol 
grefftwyr. Bydd hyn yn gymorth iddynt ddeall, pan fydd y tendrau’n cael eu 
cyflwyno, a yw costau rhagweladwy yr is-gontractwyr yn realistig, ac mae’n golygu 
bod modd eu herio os ydynt yn rhy uchel. Mae Willmott Dixon wedi datblygu dull o 
ragweld faint o wastraff a gaiff ei gynhyrchu, sy’n helpu ei weithwyr i amcangyfrif 
costau’n fwy cywir.


