
NEWIDIADAU BYCHAIN YN ARWAIN AT  
ARBEDION MAWR I BROSIECT ADNEWYDDU 

BETH 
DIGWYDDODD?

Roedd angen adnewyddu Gorsaf Dân Gymunedol Solihull, lle’r oedd arwynebedd y 
llawr tua 1740m2. Roedd digon o gyfle i gyfyngu cymaint ag y bo modd ar wastraff, a 
chanfuwyd y cyfleoedd hynny yn gynnar yn y prosiect.  

Y CANLYNIAD Cyrhaeddwyd targedau i leihau gwastraff 10%, i ailgylchu 70% ac i anfon dim mwy 
na 20% i safleoedd tirlenwi, a hynny’n hawdd. Rhagwelwyd y byddai 339 tunnell o 
wastraff anadweithiol, ond ni chafodd unrhyw wastraff anadweithiol o’r fath ei anfon 
o’r safle yn ystod y gwaith adeiladu, gyda dim ond 114 tunnell o wastraff nad oedd 
yn beryglus yn cael ei gludo ymaith - sy’n rhyfeddol i brosiect mor fawr. Arweiniodd y 
lleihad hwn mewn gwastraff, a’r costau sgipiau is yn dilyn hynny, at arbedion o £30,256.

Y CYD-DESTUN Gwnaed nifer o benderfyniadau i leihau gwastraff, gan gynnwys:

• Cafwyd gwared ar y deunyddiau a oedd yno’n barod yn y ffordd fwyaf 
economegol, gan gyfyngu ar ddifrod

• Defnyddiwyd dulliau torri mecanyddol er mwyn lleihau gwastraff

• Cafodd gwastraff pren ei leihau drwy ailddefnyddio paledau wrth gaffael

• Defnyddiwyd tâp/pren ar waliau yn hytrach na phlastr, a oedd yn lleihau gwastraff 
gormodol

• Cafodd gwastraff ei wahanu ar y safle

Effaith gyfansawdd y penderfyniadau hyn oedd gostyngiad mawr mewn gwastraff ac 
arbedion sylweddol o ran cost. .

Y GWERSI A 
DDYSGWYD

Llwyddwyd i arbed llawer o arian drwy wneud nifer o benderfyniadau bychain i leihau 
gwastraff, ond y prif wersi a ddysgwyd oedd:

• Dim ond defnyddio contractwyr gwastraff sydd â chyfraddau ailgylchu uchel oddi 
ar y safle, gan ddilyn yr arferion gorau a lleihau’r gwastraff sy’n mynd i safleoedd 
tirlenwi

• Bydd sgipiau ar wahân wastad yn cael eu hystyried ar gyfer prosiectau yn y 
dyfodol gan eu bod yn lleihau costau

• Bydd data’n cael ei ddefnyddio’n fewnol i wneud rhagolygon, er mwyn sicrhau 
bod y cynlluniau a wneir cyn y gwaith adeiladu mor debyg â phosibl i’r gwir 
wastraff a fydd yn cael ei gynhyrchu

£30,256
WEDI ARBED


