Gogledd Cymru a’r Mersi a’r Ddyfrdwy

Prosbectws Ynni

Cefndir
Ym mis Tachwedd 2017,
fe lansiodd Llywodraeth y
DU ei Strategaeth
Ddiwydiannol a oedd yn
cynnwys ‘Her Fawr’ i
ddarparu ynni
ﬀorddiadwy a thwf glân.
Trefnwyd Uwchgynhadledd Ynni a
Thwf Glân trawsﬃniol ar y cyd rhwng
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy,
Partneriaeth Menter Leol Swydd
Gaer a Warrington a Bwrdd Uchelgais
Economaidd Gogledd Cymru.
Daethpwyd ag amrywiaeth eang o
arbenigwyr diwydiant, y byd
academaidd a llywodraethau
cenedlaethol a lleol ynghyd i edrych
ar gyﬂeoedd a heriau sy’n deillio o’r
Her Fawr, yng nghyd-destun ôl-troed
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy a'i
chefnwlad.
Roedd yn amlwg bod yr ardal hon
mewn saﬂe delfrydol i ymateb ac i
ddarparu arweinyddiaeth ar yr
agenda ynni ﬀorddiadwy a thwf glân.

Niwclear
Mae Gogledd-Orllewin Lloegr a gogledd Cymru
yn ganolbwynt i sector niwclear y DU. Yn
wahanol i unrhyw ardal arall, mae’n cynnig
arbenigedd sy’n arwain y byd o ran cylched
gyfan ym maes niwclear, o ddylunio, datblygu,
adeiladu, ardystio, gweithredu, cynnal a chadw
trwodd i ddatgomisiynu.
Mae arloesi aruthrol yn digwydd yn ein sector
niwclear gan gynnwys datblygu mathau
newydd o adweithyddion modiwlar bach a
micro a fydd yn dod ag ynni glân ﬀorddiadwy i
ﬁliynau o bobl yn y DU, ac o bosibl ledled y
byd, gan greu cyﬂeoedd sylweddol yn enwedig
wrth ddatblygu’r gadwyn gyﬂenwi ar draws yr
ardal drawsﬃniol.

Hydrogen
Dibynnir mwy a mwy ar nwy naturiol fel ﬀynhonnell
ynni i wresogi ein cartreﬁ, cynhyrchu trydan ac i
bweru prosesau diwydiannol. Os ydym am
ddatgarboneiddio’r prosesau hynny mae’n rhaid i ni
ddatblygu a chyﬂwyno mathau newydd o nwyon
'gwyrdd' gan gynnwys hydrogen.
Mae ein rhanbarth yn un o'r unig bedwar yn y DU
sydd wedi'u nodi gan y Cyngor Isadeiledd
Cenedlaethol a’r Llywodraeth fel un sydd â
photensial i gynhyrchu a defnyddio hydrogen ar
raddfa, ac mae diwydiant lleol eisoes yn arwain y
ﬀordd yn hyn o beth.

Storio Nwy Dan
Ddaear
Gyda gostyngiad sylweddol mewn
cynhyrchiant cynhenid dros y degawdau
diwethaf ac wrth i ni ddod yn fwy dibynnol ar
fewnforion, mae’r farchnad nwy yn y DU wedi
gweld angen cynyddol am storio nwy dan
ddaear er mwyn sicrhau diogelwch y
cyﬂenwadau a chynorthwyo’r rhwydweithiau
nwy a thrydan i weithredu’n esmwyth.
Cydnabyddir bod storio ynni yn rhan allweddol
o ddatblygiad economi sydd wedi’i
ddatgarboneiddio yn llwyr a bydd yn fwy
amrywiol nag ydyw rŵan. Mae ceudyllau halen
eisoes yn cael eu defnyddio i storio nwy dan
ddaear yn y DU ac mae’r clwstwr mwyaf o
saﬂeoedd wedi’u lleoli yn Swydd Gaer. Gan
hynny mae modd datblygu clwstwr storio ynni
yng ngwastatir halen Swydd Gaer.

Ynni Adnewyddadwy
Yn Swydd Gaer a Warrington mae bron i 13,000 o
leoliadau cynhyrchu trydan. Mae ﬀynonellau
uniongyrchol o drydan carbon isel eisoes yn
weithredol ledled yr ardal. Mae gwaith ar y gweill i
ddylunio a darparu rhwydwaith grid micro arloesol
a fydd yn darparu ﬀynonellau uniongyrchol o
drydan cost is i gynhyrchwyr ar garreg eu drws.
Mae gogledd Cymru yn allforiwr net ynni
adnewyddadwy ac mae yno gynhwysedd
sylweddol mewn pŵer gwynt a solar yn ogystal â
chynlluniau hydro ar raddfa fawr. Mae
datblygiadau pellach ar y gweill ar gyfer ynni
adnewyddadwy mawr a phrosiect llanwol.
Mae gwerth miliynau o bunnau o fuddsoddiad
eisoes yn cael ei wario ar atgyfnerthu’r rhwydwaith
trydan, gan greu cynhwysedd ychwanegol ar gyfer
cynhyrchu a defnyddio mwy. Mae goblygiadau
positif ynghlwm wrth y gwaith hwn o ran modelau
gwefru cerbydau trydan hefyd.

Rhwydweithiau
SMART
Mae rhwydweithiau SMART yn rhyddhau
potensial yr isadeiledd ynni presennol trwy
ddarparu gwell cyswllt rhwng y galw a’r
cyﬂenwad a gwneud yr isadeiledd ynni yn un
sy’n ymateb i anghenion cwsmeriaid.
Mae buddsoddiad mawr eisoes yn cael ei wneud
yn yr ardal i ddatblygu rhwydweithiau SMART y
gellir eu hefelychu i wneud y mwyaf o asedau
ynni aml-fector lleol, gan alluogi defnyddwyr i
ddefnyddio’r ﬀynonellau ynni diogel gorau
posibl sy’n garbon isel ac am gost isel.

Sgiliau
Mae ein llwyddiant yn y dyfodol yn dibynnu a
yw'r diwydiant yn mynd i gael mynediad at
gyﬂenwad o dalent sy'n meddu ar y sgiliau sydd
eu hangen arnynt. Ar draws ardal ehangach
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy mae gwaith
daearyddol yn parhau, dan arweiniad busnesau, i
nodi a diwallu'r anghenion hyn trwy fentrau megis
Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru,
Canolbwynt Ynni Swydd Gaer, Partneriaeth Sgiliau
Digidol Partneriaeth Menter Leol Swydd Gaer a
Warrington a Strategaeth Sgiliau a
Phrentisiaethau Dinas-Ranbarth Lerpwl.
Mae uchelgais amlwg i wneud y rhanbarth yn
un o’r lleoliadau mwyaf blaenllaw yn y DU ar
gyfer cynhyrchu ynni carbon isel a
gweithgynhyrchu uwch – yn ogystal â bod yn
ganolbwynt arbenigo mewn arloesi a
thechnoleg.

Mae’r uchelgais i ddarparu’r sgiliau a'r
cyﬂeoedd gwaith hyn yn ychwanegu at
gryfderau presennol a chyﬂeoedd sydd eisoes
ar gael ledled y rhanbarth, a bydd yn creu dull
mwy cynaliadwy a chytbwys o gefnogi ein
cymunedau, ein heconomi a'n marchnad lafur
mewn ymateb i brosiectau mawr o arwyddocâd
cenedlaethol ac eﬀeithiau hynny ar gadwyni
cyﬂenwi a llafur.

Cyllid
Mae ynni yn ﬀactor bwysig yn nhwf y DU a
phrosiectau ynni yw oddeutu 60% o gyfanswm
isadeiledd piblinellau’r wlad*. Amcangyfriﬁr bod
hyn yn cynnwys gwerth £1 biliwn o gyﬂeoedd ar
gyfer prosiectau gwresogi cymunedol y gellid eu
cyﬂawni trwy gyfrwng amryw o ﬀynonellau ynni
carbon isel newydd gan gynnwys gwastraﬀ-i-ynni
a biomas. Amcangyfriﬁr y bydd y farchnad
fyd-eang ar gyfer adweithyddion
niwclear modiwlar bach yn werth rhwng
£250 biliwn a £400 biliwn erbyn 2035
– mae hon yn dechnoleg sy’n cael
ei datblygu yma yn ein
rhanbarth rŵan.

Gall prosiectau ynni mawr ddenu buddsoddwyr
sefydliadol mawr ynghyd â chyllid gan sefydliadau
megis y Grŵp Buddsoddiad Gwyrdd a'r Banc
Buddsoddi Ewropeaidd. Mae llu o gyﬂeoedd ar
gael yn y rhanbarth a gynhwysir yn y prosbectws
hwn a chyﬂe i ddiwydiant a’r sector cyhoeddus
gydweithio’n lleol gyda’r Adran Fasnach
Ryngwladol i greu achos cymhellol ar gyfer
mewnfuddsoddi i’r DU ac i allforio sgiliau,
gwybodaeth a thechnoleg i weddill y byd.
*Ffynhonnell:
www.invest.great.uk/industries/energy

Canlyniad
Mae ynni yn sector hanfodol bwysig ac mae nifer
o ﬀactorau tebyg i’w gweld ledled y rhanbarth gan
gynnwys cyﬂogwyr o faint, gweithgynhyrchwyr,
cymysgedd eang o ddarparwyr a defnyddwyr ynni,
prosiectau ynni adnewyddadwy presennol a
chanolfannau sgiliau a rhagoriaeth.
Mae cynnydd a thwf yn y maes hwn yn dibynnu ar
gydweithio trawsﬃniol iach. Canlyniad amlwg yn
dilyn Uwchgynhadledd Ynni a Thwf Glân Gogledd
Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy yn 2018 oedd ewyllys
partneriaid a rhanddeiliaid pwysig o fewn y sector
ynni ar draws ardal ehangach Mersi a’r Ddyfrdwy;
Gogledd Cymru, Swydd Gaer a Warrington a
Dinas-Ranbarth Lerpwl i gydweithio gyda’i gilydd
ac ar draws ﬃniau i gefnogi a thyfu’r sector ynni
mewn ymateb i Her Fawr Ynni a Thwf Glân
Llywodraeth y DU a chreu clwstwr di-garbon erbyn
2040.
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