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Crynodeb gweithredol

Yn Nhachwedd 2021, fe 

wnaethom ddatgan Argyfwng 
Ecolegol a Hinsawdd yng 

Nghyngor Dinas Casnewydd, ac 

ymrwymom i gefnogi taith y 
ddinas i sicrhau carbon sero net 

erbyn 2050.

Mae’r Cynllun Ynni Ardal Leol 

hwn ar gyfer Casnewydd yn 
amlinellu gweledigaeth ar gyfer 

sut olwg allai fod ar system ynni 
carbon sero yn 2050, ac mae’n 

disgrifio gweithredu uniongyrchol 

allweddol i ni yng Nghyngor 
Dinas Casnewydd i gefnogi ein 

taith. 

Ein gweledigaeth ar gyfer system 

ynni leol Casnewydd yn y dyfodol 
yw:

Datblygu system ynni sero net ar 

gyfer Casnewydd, fel dinas sydd 

ar gynnydd. 

Byddwn yn adeiladu ar ein 

cryfderau presennol fel dinas, fel 
ein hanes diwydiannol ac arloesi 

ac yn cyflawni hyn yn unol â’n 

cynllun llesiant, gan greu 

cyfleoedd swyddi a bod yn 
fforddiadwy i bawb. Ar gyfer ein 

dadansoddiad, nodom amrywiaeth 

o senarios systemau ynni cyfan y 
dyfodol ar gyfer 2050, i helpu 

deall y dewisiadau a’r llwybrau a 
ffefrir ar gyfer system ynni leol 

sero net.

Mae rhai ansicrwyddau ar y llwybr

i 2050, ond rydym wedi nodi 
meysydd ymyrryd blaenoriaeth, 

gan ystyried y rhain (gweler ar y 

dde). Mae’r cynllun hwn yn 
amlinellu ein camau allweddol ar 

gyfer y pum mlynedd gyntaf o dan 
bob un o’r meysydd hyn. Byddwn 

yn monitro cynnydd tuag at y 

pwynt terfyn trwy fonitro cynnydd 
tuag at allbynnau allweddol.

Rydym yn cydnabod y bydd angen 

cymorth arnom gan ystod eang o 

randdeiliaid a phartneriaid i 
gyflawni’r cynllun hwn, ac 

edrychwn ymlaen at weithio gyda 
chi. 

Ffigur 0: Meysydd ymyrryd blaenoriaeth yng Nghasnewydd
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Rhestr Termau

Term Diffiniad

Treulio anaerobig Mae’n prosesu biomas (deunydd planhigion) yn fio-

nwy (methan) y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi
a chynhyrchu trydan

Batris Storio ynni trydanol i’w ddefnyddio’n ddiweddarach

Boeler biomas Boeler sy’n llosgi tanwydd pren (e.e. logiau, pelenni, 

sglodion) i gynhyrchu gwres a/neu drydan

Dal a Storio Carbon 

(CCS)

Y broses o ddal ac yna storio allyriadau carbon cyn

iddynt fynd i mewn i’r atmosffer

Electroleiddiwr Defnyddio trydan i rannu dŵr yn hydrogen ac ocsigen

Pwmp gwres Defnyddio system cyfnewid gwres i fynd â gwres o’r 

aer i’r ddaear a chynyddu’r tymheredd i wresogi 
adeiladau

Trydan dŵr Defnyddio cwymp dŵr rhwng dwy gronfa ddŵr i droi

tyrbinau i gynhyrchu trydan

Hydrogen Nwy fflamadwy y gellir ei losgi, fel nwy naturiol, i

gynhyrchu gwres neu bweru cerbydau. Dŵr yw’r sgil-
gynnyrch. Gellir defnyddio hydrogen hefyd mewn

celloedd tanwydd i gynhyrchu trydan. 

Nwy tirlenwi Mae micro-organebau mewn safle tirlenwi yn

cynhyrchu nwyon fel methan y gellir eu defnyddio yn
ffynhonnell ynni

Term Diffiniad

LAEP Defnyddir y term hwn yn rhyng-gyfnewidiol ar gyfer

“Cynllunio Ynni Ardal Leol” a “Cynllun Ynni Ardal
Leol”

Ailffurfio methan Y broses o gynhyrchu hydrogen drwy wresogi methan

o nwy naturiol a stêm, gyda chatalydd fel arfer

Microgynhyrchu Cynhyrchu gwres a thrydan ar raddfa fach gan

unigolion, cartrefi, cymunedau neu fusnesau bach at eu
defnydd eu hunain

Cytundeb Prynu Pŵer

(PPA)

Contract rhwng dau barti lle mae un yn cynhyrchu ac 

yn gwerthu trydan ac mae’r llall yn prynu trydan.

Cytuneb Gwarantau

Tarddiad Ynni
Adnewyddadwy

(REGO)

Cynllun sy’n dweud wrth ddefnyddwyr pa gyfran o’u

trydan sy’n dod o ffynonellau adnewyddadwy

Gwres ymwrthiant Cynhyrchu gwres trwy basio cerrynt trydanol drwy

wifrau

Nwy carthion Defnyddio injan nwy eiledol i drosi nwy carthion yn

wres a thrydan

Solar ffotofoltaig Troi ymbelydredd solar yn drydan gan ddefnyddio

celloedd ffotofoltaig (PV)

Pŵer gwynt Harneisio gwynt i droi tyrbin i gynhyrchu trydan
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Cyflwyniad

Trosolwg

Cyflwyniad

Yn Nhachwedd2021, fe wnaethom ddatgan 

Argyfwng Ecolegol a Hinsawdd yng Nghyngor 

Dinas Casnewydd, ac fe wnaethom addo i:

• Barhau â’r gwaith da rydym wedi’i ddechrau a 

lleihau ein hallyriadau carbon i garbon sero net 

erbyn 2030.

• Adolygu’r gwasanaethau a ddarparwn i sicrhau 

eu bod yn cefnogi taith y ddinas i garbon sero 

net ac addasu i effeithiau newid hinsawdd erbyn 

2050.

• Datblygu cynllun Trefniadaeth Newid Hinsawdd 

clir mewn ymgynghoriad â’n dinasyddion, am y 

pum mlynedd nesaf a fydd yn nodi’r camau y 

mae angen i ni eu cymryd i gyflawni hyn.

• Datblygu Cynllun Ynni Ardal Leol y ddinas 

gyfan, mewn cydweithrediad ag arbenigwyr o’r 

sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i 

ddatblygu atebion arloesol i ddatgarboneiddio 

gwres, trydan a thrafnidiaeth leol a gwireddu 

cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn lleol.

• Gweithio gyda phartneriaid Casnewydd yn Un 

a’r cyhoedd i ddatblygu Strategaeth Hinsawdd y 

ddinas gyfan er mwyn galluogi carbon sero net 

ledled y ddinas ac addasu i newid hinsawdd 

erbyn 2050, ac integreiddio arfer ecolegol gorau 

ym mhob maes gweithgarwch y cyngor, gan ein 

galluogi i arwain y ddinas drwy esiampl.

• Rhoi cyhoeddusrwydd i’r datganiad hwn o 

argyfwng ecolegol a hinsawdd i drigolion a 

busnesau yng Nghasnewydd a chefnogi a 

dylanwadu ar weithredu gan bartneriaid trwy 

bartneriaethau a chymorth, a galluogi camau 

gweithredu gan ddinasyddion i leihau eu 

hallyriadau carbon eu hunain.

• Trwy gydnabod tueddiadau newid hinsawdd 

byd-eang, cenedlaethol a lleol a gweithredu’n  

ystyriol nawr trwy Gynllun Ynni Ardal Leol 

(LAEP), nid yn unig y mae Casnewydd yn 

cyfrannu at ddatgarboneiddio Cymru, mae hefyd 

yn gosod y safon ar gyfer cynllunio carbon sero 

net mewn awdurdodau lleol ledled y Deyrnas 

Unedig.

Beth yw LAEP?

Mae ein LAEP ni’n rhoi dealltwriaeth i ni o natur, 

graddfa, cyfradd ac amseriadau newidiadau y mae 

angen eu gwneud er mwyn i Gasnewydd bontio i 

system ynni sero net.

Gan ddilyn dull 2020 Ofgem, mae proses LAEP yn 

cyfuno dadansoddi technegol cadarn gydag 

ymgysylltiad cynhwysfawr â rhanddeiliaid i greu 

trywydd ar gyfer cyflawni datgarboneiddio mor 

effeithiol ag y bo modd, gan nodi camau a fynnir 

gan grwpiau, yn cynnwys llywodraeth leol a 

chenedlaethol, darparwyr ynni, rheoleiddwyr, 

diwydiant, a thrigolion.

Nod y broses hon yw cyfrif am yr amodau 

ehangach lleol a chenedlaethol i gyflawni sero net, 

gan ystyried sut gall cydweithredu gydag ardaloedd 

cyfagos helpu sicrhau llwyddiant i 

ddatgarboneiddio’r ardal ehangach.

Nod y cynllun hwn hefyd yw hwyluso mwy o 

ymwybyddiaeth ymhlith rhanddeiliaid lleol yng 

Nghasnewydd, gan arwain at gydsyniad mwy 

cyffredin ac ystyrlon i’r newidiadau sy’n ofynnol

ac ymrwymiadau credadwy i gyflawni’r cynllun.

Gweler yr adroddiad technegol am fanylion

ychwanegol ynglŷn â’r fethodoleg a ddilynwyd, 

cwmpas modelu, dadansoddiad a gwblhawyd a 

chanlyniadau’r dadansoddiad hwn.
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Cyflwyniad

Cynnwys y cynllun

Mae ein LAEP yn cyflwyno ein gweledigaeth ar gyfer 

system ynni leol sero net yng Nghasnewydd, ynghyd â 

chrynodeb o’r dystiolaeth i gefnogi ein gweledigaeth a 

thrywydd i gyrraedd yno, gan gynnwys set o gamau 

gweithredu i ni yn y Cyngor, gan gydnabod hefyd rôl 

cyfranogwyr allweddol eraill yn y llywodraeth, y sector 

ynni ac ar draws y gymuned.

Strwythur y cynllun

Mae strwythur y cynllun hwn yn cynnwys tri phrif faes 

pwnc:

1. Lle’r ydym arni nawr – Disgrifiad o system ynni 

bresennol Casnewydd a pholisïau ac amcanion 

perthnasol.

2. Ein gweledigaeth i’r dyfodol - Cyflwyno senarios y 

dyfodol ar gyfer system ynni leol sero net, gan 

gynnwys risgiau a mesurau “anfanteision isel”, sy’n 

debygol iawn o fod yn rhan o’r system ynni yn y 

dyfodol ni waeth am ansicrwydd ynglŷn â rhai 

agweddau yn y dyfodol.

3. Sut byddwn ni’n cyrraedd yno? – Trywydd a chynllun

gweithredu i ni eu defnyddio i ysgogi pontio i system 

ynni isel yng Nghasnewydd, gan gynnwys beth sydd

angen iddo ddigwydd a beth fyddwn ni’n gwneud.

Ffigur 1: Golygfa o’r awyr o ddinasCasnewydd
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2. Lle’r ydym arni nawr
Cyd-destun economaidd-gymdeithasol

Cyd-destun economaidd-gymdeithasol Casnewydd

Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o Gasnewydd o 

safbwynt economaidd-gymdeithasol, gan 

gynnwys ystadegau allweddol ar ddemograffeg a 

chyflogaeth.

Llinell sylfaen ddemograffig

• Amcangyfrif y boblogaeth yn 2020 oedd

156,447 sy’n cyfrif am bron i 5% o boblogaeth

Cymru. Mae hyn yn gwneud Casnewydd yr ail 

awdurdod mwyaf poblog yng Nghymru ar ôl

Caerdydd, sef 821.5 o bobl fesul cilometr

sgwâr.1

• Saif Casnewydd ar afon Wysg, yn agos at ei

chydlifiad ag Afon Aber Hafren.

• Mae mwyafrif yr ardal yn iseldir (< 310m 

uwchlaw lefel y môr,2 yn enwedig gerllaw

glannau’r afon a ble mae’r corstir wedi’i adfer, 

er bod yna rai bryniau llai.

• Yn 2018, effeithiodd tlodi tanwydd ar 9% o 

gartrefi yng Nghasnewydd - yn is na’r

cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer Cymru, sef

12% 3. 

• Ceir ardaloedd trefol a gwledig yng

Nghasnewydd, gyda’r ddinas ei hun wedi’i

ffinio gan ardaloedd ymylol mwy prin eu

boblogaeth.

Cyflogaeth

• Mae’r ddinas yn parhau’n hyb

gweithgynhyrchu a pheirianneg pwysig, ac 

mae i fod yn rhan o glwstwr uwch-dechnoleg

yr M4.

• Ledled Casnewydd a Sir Fynwy, mae’r

diwydiant gwasanaethau yn cyfrif am yw dri

chwarter yr economi leol (wedi’i fesur yn ol

Gwerth Ychwanegol Gross (GVA)), sy’n uwch

nag ar gyfer gweddill Cymru lle mae hwn yn

~70%.4 Mae’r prif sectorau’n cynnwys iechyd 

a gofal cymdeithasol, gwasanaethau

gweinyddol a chymorth, masnach fanwerthu

ac eiddo tirol.

• Daw cyfran ychydig islaw’r cyfartaledd o’r

economi o gynhyrchu, ar 19% o gymharu â 

22% yn genedlaethol. Mae gweithgynhyrchu’n

cyfrif am 80% o’r sector hwn – sydd

uwchlaw’r cyfartaledd yng Nghymru.4

• Mae adeiladu’n cyfrif am gyfran is na’r

cyfartaledd o’r economi, sef 6% o gymharu â 

7% ledled Cymru,4 gyda chyfran gymharol

uchel o hyn o beirianneg sifil.

Disgrifiad Gwybodaeth

Arwynebedd 21,770 hectar

Poblogaeth (2020) 156,447

Dwysedd poblogaeth
Canolig – ail uchaf yng

Nghymru

Cymeriad Trefol a gwledig

Eiddo nad ydynt ar y 

grid nwy
Isel - 7%

Tlodi tanwydd (2018) 9% o gartrefi

Tabl 1: Proffil Casnewydd – ystadegau allweddol

Ffigur 2: Lleoliad Casnewydd yng Nghymru
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2. Lle’r ydym arni nawr
Cyd-destun polisi

Cyd-destun polisi Casnewydd

Mae gennym rai cynlluniau uchelgeisiol ac 

ymrwymiadau ar waith ar hyn o bryd yn ymwneud â 
datgarboneiddio’r system ynni, ac rydym hefyd yn 

cyfrannu at amcanion rhanbarthol a chenedlaethol 

ehangach.

Casnewydd

• Mae Casnewydd yn cyfrif am 4.6% o gyfanswm yr 

allyriadau carbon o Gymru.5  Mae Partneriaeth 
Casnewydd yn Un wrthi’n datblygu ymateb i’r 

agenda newid hinsawdd ar gyfer ardal yr awdurdod 
lleol.

• Mae’r cynllun datblygu lleol (CDLl) presennol, a 

fabwysiadwyd yn 2015, yn weithredol hyd 2026. 

Mae’r CDLlhwn yn ffafrio cynlluniau ynni 
adnewyddadwy, yn annog safleoedd 

microgynhyrchu, ac yn rhoi blaenoriaeth i 
ddatblygu safleoedd tir llwyd. Fel rhan o hyn, bydd 

cynigion datblygu newydd yn cael eu hasesu, 

ymhlith pethau eraill, o ran eu heffeithiau 
amgylcheddol ehangach. Mae gwaith ar CDLl

amnewid, sydd i’w fabwysiadu yn 2026, yn mynd 
rhagddo ar hyn o bryd.6

• Nod ein Cynllun Llesiant Lleol yw gwella’r ddinas 

trwy ddatblygu cynaliadwy, sy’n canolbwyntio ar 
bum prif faes:

1. “Cynnig” Casnewydd (gan gynnwys cam i 

gefnogi defnyddio ynni lleol glân)

2. Cymunedau cryf, cydnerth

3. Sgiliau cywir

4. Mannau gwyrdd, diogel

5. Teithio cynaliadwy.7

• Rydym yn bartner ym Mhorth y Gorllewin, sy’n 

amcanu i ddod â thwf cynaliadwy ac 

ychwanegedd i Gymru a De Orllewin Lloegr. Fel 
rhan o’r prosiect hwn, mae cynnig morlyn llanw 

wrthi’n cael ei ddatblygu yn ardal Aber Afon 
Hafren.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

• Mae gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn 
themâu canolog mewn fframweithiau economaidd 

rhanbarthol fel Bargen Ddinesig Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd8. Sylwer bod Casnewydd yn 
dod o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

• Mae cynllun ynni rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i ddatblygu 
sy’n canolbwyntio ar fesurau datgarboneiddio 

allweddol, gan gynnwys lleihau allyriadau o wres a 

phŵer domestig, gwresogi diwydiannol a 
masnachol, a thrafnidiaeth ffordd. Mae’r camau 

gweithredu yn y cynllun ynni rhanbarthol yn gyson 

â llawer o’r rheiny yn y LAEP hwn, a gellir gweld 
cymhariaeth fanylach yn yr adroddiad technegol. 

Cenedlaethol

• Mae llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi 
gosod targedau allyriadau sero net ar gyfer 2050, 

ac mae sector cyhoeddus Cymru wedi gosod targed 

sero net erbyn 2030. 

• Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ei chynllun 
cyflawni carbon isel ar gyfer 2021-25 ac mae’n 

targedu gostyngiad o 44% yn erbyn llinell sylfaen 
1990. Mae’n ystyried bod pontio teg yn allweddol, 

ac yn gweld datgarboneiddio fel modd o gyflawni 

cyfiawnder cymdeithasol ac economaidd.9

• Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 yn darparu fframwaith cyfreithiol 

rwymol i weithgareddau’r sector cyhoeddus fod yn 
gyson ag egwyddorion datblygu cynaliadwy yng 

Nghymru, gan amlinellu saith nod ar gyfer ffyniant 
a chynaliadwyedd.10

• Mae’r cynllun Cymru Sero Net, a gyhoeddwyd ym 

mis Hydref 2021, yn cynnwys manylion am y 

modd y bydd Cymru’n cyflawni’r ail gyllideb 
garbon, sy’n pennu’r nod i leihau allyriadau 37% 

erbyn 2025.9
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2. Lle’r ydym arni nawr
Cyd-destun allyriadau nwyon tŷ gwydr

Allyriadau nwyon tŷ gwydr hanesyddol

Ffigur 3: Allyriadau nwyon tŷ gwydr Casnewydd 2005-2019
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Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr Casnewydd wedi bod 

yn gostwng dros y 15 mlynedd diwethaf, gan ddilyn 
tuedd allyriadau’r DU yn ehangach. Mae Ffigur 3 yn 

dangos allyriadau yn ôl sector yng Nghasnewydd ers 

2005, yn seiliedig ar ddata a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth y DU.5

Mae’r duedd hon yn digwydd yn sgil lleihad mewn 

allyriadau diwydiannol, yn ogystal â datgarboneiddio’r 
grid trydan, gan arwain at ostyngiadau ar draws y 

sectorau domestig, diwydiannol a masnachol. Sylwer 

bod allyriadau defnydd tir, newid defnydd tir a 
choedwigaeth (LULUCF) yn negyddol ac yn fach o 

gymharu â sectorau eraill (-5.9 ktCO2e yn 2019).5
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2. Lle’r ydym arni nawr
Rheolaeth a dylanwad yr awdurdod lleol

Y ffiniau ar gyfer ein modelu a’r LAEP

Mae gennym raddfa reolaeth a dylanwad 

amrywiol dros ffynonellau allyriadau. Mae 

Llywodraeth y DU yn adrodd am allyriadau sydd 

o fewn ffin yr awdurdod lleol (allyriadau 

tiriogaethol), ac mae’n nodi hefyd y rheiny sydd 

o fewn y cwmpas dylanwad ar gyfer yr awdurdod 

lleol hwnnw. Yng Nghasnewydd, roedd 16.6% o 

allyriadau diwydiant yn 2019 o osodiadau 

diwydiannol mawr, sydd y tu allan i reolaeth yr 

awdurdod lleol, (ond eto o fewn ein cwmpas 

dylanwad).

Mae’r un peth yn wir ar gyfer allyriadau o’r 

siwrneiau drwodd ar draffordd yr M4, sy’n cyfrif 

am bron i hanner allyriadau trafnidiaeth 

Casnewydd, a ddangosir yn Ffigur 4. Mae’r tabl 

i’r chwith yn dangos beth a gynhwyswyd yn y 

ffin modelu (mewn gwyrdd) a beth na chafodd ei 

gynnwys (mewn coch), mae llwyd yn dangos 

amherthnasol. 

Mae’r LAEP yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi 

a dylanwadu ar elfennau sydd y tu hwnt i’n 

rheolaeth fel yr awdurdod lleol. 

Rheilffyrdd 
Diesel
1.4%

Trafnidiaet
h Ffordd 

(Ffyrdd A)
20%

Trafnidiaeth 
Ffordd (Is-

ffyrdd)
31%

Trafnidiaeth 
Ffordd 

(Traffyrdd)
47%

Trafnidiaeth Arall
0.5%

Ffigur 4: Rhaniad allyriadau trafnidiaeth Casnewydd 2019

Sector

Galw am wres

wedi’i gynnwys

yn y ffin modelu

Galw am drydan neu 

gynhyrchu trydan

wedi’i gynnwys yn

y ffin modelu

Wedi’i gynnwys yn

y LAEP

Diwydiant

Traffig drwodd

ar yr M4

Gwynt alltraeth a 

môr-lynnoedd llanw

Asedau cynhyrchu

cenedlaethol (dros
100MW)

Ystyriwyd lleoliadau

ar gyfer

rhwydweithiau gwres
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2. Lle’r ydym arni nawr
Cyd-destun y system ynni

Deall y system ynni yn 2021

Mae system ynni Casnewydd heddiw yn cynnwys 

tair system ar wahân gan mwyaf ar gyfer gwresogi, 

trydan a thrafnidiaeth. Mae Ffigur 5 yn darparu 

diagram “Sankey” sydd, o’i ddarllen o’r chwith i’r 

dde, yn dangos sut mae ffynonellau ynni gwahanol 

(h.y. tanwyddau a ffynonellau ynni adnewyddadwy) 

yn bodloni mathau amrywiol o alw drwy fectorau 

ynni neu dechnolegau trosi. Mae diagramau Sankey

yn ffordd o ddelweddu trosglwyddiadau ynni rhwng 

ffynonellau a galwadau trwy gludwyr.

Daw’r mwyafrif o wresogi o nwy, tra bodlonir bron 

yr holl alw gan drafnidiaeth ar hyn o bryd gan 

betrol a diesel. Caiff trydan ei fewnforio gan mwyaf 

o’r Grid Cenedlaethol i Gasnewydd.

Yn y diagram hwn, mae ffynonellau lleol trydan 

adnewyddadwy wedi’u dangos ar wahân i 

fewnforion y Grid Cenedlaethol, hyd yn oed lle 

mae’r ffynonellau lleol hyn wedi’u cysylltu i’r grid.

Er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau sero net, mae

angen i ni symud i ffwrdd o ddefnyddio nwy

naturiol, diesel a phetrol. Mae hyn yn creu her.

Mae galw am drydan mewn trafnidiaeth wedi’i

hepgor o’r diagram hwn am ei fod yn ddibwys ar

hyn o bryd.

Ffigur 5: Diagram Sankey o lifoedd ynni



Cynllun Ynni Ardal Leol Casnewydd

Marwth 2022 12

2. Lle’r ydym arni nawr
Cyd-destun y system ynni

Defnydd ynni presennol

Yn 2018, roedd holl ddefnydd ynni Casnewydd o 

bob math o danwydd ar draws sectorau

masnachol, domestig a’r holl sectorau

diwydiannol yn gwneud cyfanswm o 4,500GWh, 

sef rhyw 5% o ddefnydd blynyddol Cymru.11

Roedd hyn yn 1,100ktCO2 o allyriadau yn

2018.12

Trydan

Cyfanswm defnydd trydan domestig Casnewydd

yn 2018 oedd 200GWh.11 Dangosir dosbarthiad

defnydd trydan yn Ffigur 6. Sylwer y rhagdybir

bod trydan diwydiannol (sy’n gwneud cyfanswm

o 600 GWh wedi’i gyfuno â masnachol) yn ased

cenedlaethol ac mae wedi’i hepgor o’n modelu 

am mai rheolaeth gyfyngedig sydd gan yr 

awdurdod lleol drosto, ac mae’n effeithio ar y 

system genedlaethol yn hytrach na’r system leol. 

Yn 2018, cynhyrchodd Casnewydd 175GWh o 

ynni adnewyddadwy (65% o’i alw). 

Cynhyrchwyd y mwyafrif o hwn o fiomas, gyda

chyfraniadau eraill o wynt ar y tir, solar 

ffotofoltaig, a nwy tirlenwi.11

Gwres

Galw Casnewydd am wres yn 2018 oedd

1,900GWh, gan gynnwys galw domestig, galw

annomestig a’r galw gan gyfranogwyr

diwydiannol mawr sydd wedi’u cynnwys o fewn

ffin yr LAEP. Dangosir dosbarthiad daearyddol y 

galw hwn am wres yn Ffigur 7. Bodlonwyd y 

galw am wres gan gyfuniad o fathau o danwydd

yn cynnwys nwy o’r prif gyflenwad, trydan, 

biomas, a thanwyddau ffosil eraill. Mae oddeutu

7% o gartrefi oddi ar y grid nwy, o gymharu ag 

19% o eiddo nad ydynt ar y grid nwy ar gyfer

Cymru gyfan.13

Trafnidiaeth

Yn 2019, cyfanswm y galw am ynni o 

drafnidiaeth yng Nghasnewydd oedd 1,600GWh, 

a chyfrifwyd am 99% o hwnnw gan drafnidiaeth

ffordd. Nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys y galw

ar gyfer cerbydau sy’n pasio drwy Gasnewydd ar

yr M4, sydd wedi’i hepgor o’r dadansoddiad yn

yr astudiaeth hon. Mae ein hadroddiad technegol

yn dangos dosbarthiad galwadau trafnidiaeth ar

draws Casnewydd, wedi’i rannu yn ôl y math o 

fodd.14

Ffigur 6: Galw sylfaenol am drydan yn ôl MSOA

Ffigur 7: Galw sylfaenol am wresyn ôl MSOA

Galw sylfaenol 
blynyddol am drydan

Galw sylfaenol 
blynyddol am wres
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2. Lle’r ydym arni nawr

Cyd-destun y system ynni

Prosiectau ynni allweddol

Ceir asedau ynni presennol ac arfaethedig yng

Nghasnewydd sy’n gwneud cyfraniad sylweddol

at y system ynni leol a chenedlaethol.

Mae gan y gorsafoedd tanwydd ffosil sydd 

bellach yn segur ar safleoedd Pŵer Hafren ac 

Aber-wysg gysylltiadau grid mawr ac maent yn 

cynnig cyfle i ddatblygu cyfleuster cynhyrchu 

ynni carbon isel newydd i wneud defnydd o’r 

adnodd grid hwn a danddefnyddir.

Mae gwaith troi gwastraff yn ynni wedi’i gynnig 

ar safle Aber-wysg a fyddai’n cael ei redeg ar  

belenni tanwydd wedi’u deillio o wastraff.15

Mae’r prosiect wedi’i gyfeirio at Lywodraeth 

Cymru i’w gymeradwyo.16 Pe bai’n cael ei 

gymeradwyo, byddai’r cyfleuster yn ffynhonnell 

gwres carbon isel a fyddai’n gallu gwasanaethu 

llwythi gwres lleol yn lle gwresogi nwy dwysach

o ran carbon.

Mae astudiaethau o rwydweithiau gwres wedi

nodi dwy ardal yng Nghasnewydd lle byddai

rhwydweithiau gwres carbon isel yn ymarferol. 

Disgrifir y rhain yn fanylach yn yr adroddiad

technegol. 

Yn ddiweddar yn 2020, cyflwynwyd ceisiadau 

cynllunio ar gyfer dwy fferm solar a ystyriwyd yn 

Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol

(NSIPs).17

Rhoddwyd caniatâd cynllunio yn 2020 a 

chwblhawyd adeiladu yn 2021 ar gyfer fferm 

solar 75MW yn Llanwern, yr honnir mai hi yw’r

fferm solar fwyaf heb gymhorthdal yn y DU.18 

Ni roddwyd cymeradwyaeth i’r cais cynllunio ar

gyfer fferm solar fawr arall, sef gosodiad

62.5MW arfaethedig gyda solar ffotofoltaig a 

batris wedi’i leoli ar Wastadeddau Gwent. Er i’r 

arolygydd cynllunio argymell bod caniatâd 

cynllunio’n cael ei roi, ym mis Medi 2021, fe 

wnaeth Gweinidogion Cymru wrthod y cais ar 

sail effaith annerbyniol ar dirwedd o ddiddordeb 

hanesyddol eithriadol Gwastadeddau Gwent.19

Goleudy Dwyrain Brynbuga a Gwlyptiroedd
Casnewydd ar Wastadeddau Gwent
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3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni lleol Casnewydd yn y dyfodol

Ein gweledigaeth

Datblygu system ynni sero net ar 

gyfer Casnewydd, fel dinas sydd ar 

gynnydd. 

Amcanion y cynllun

• Hyrwyddo gostyngiadau mewn 

allyriadau carbon i’r eithaf gan leihau 

costau ariannol.

• Darparu system ynni gydnerth sy’n 

gallu bodloni’r galw am ynni yn y 

dyfodol.

• Grymuso’r economi leol, drwy gynyddu 

mynediad i gyflogaeth leol a hyrwyddo 

perchnogaeth a chadwyni cyflenwi lleol. 

• Cefnogi creu cyfleoedd swyddi lleol o 

safon a hirbarhaol.

• Darparu ymgysylltiad cymunedol, 

arweinyddiaeth, a pherchnogaeth.

• Cyflawni atebion fforddiadwy i bawb. 

Fel cynllun lleol, mae’r LAEP hwn yn 

canolbwyntio ar weithredoedd ac amcanion ar 

raddfa leol yn hytrach na chyfrif am ymyriadau 

cenedlaethol y tu hwnt i’n dylanwad ni fel y 

cyngor. Bydd angen i ni weithio ar y cyd â 

phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus, preifat 

a’r trydydd sector er mwyn cyflawni ein 

hamcanion. 

Deall system ynni’r dyfodol

Rydym yn gwybod bod angen i ni newid ein 

system ynni yng Nghasnewydd i sero net erbyn 

2050. 

Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod yna amryfal 

systemau ynni credadwy a deniadol i’r dyfodol ar 

gyfer Casnewydd, gan ddibynnu ar ystod o 

ffactorau. Mae hyn yn cynnwys sut y gallai cost 

technolegau newid dros gyfnod, yn ogystal â’r 

penderfyniadau polisi ehangach a fydd yn cael eu 

gwneud gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y 

DU. Bydd y ffactorau hyn yn dylanwadu ar y 

defnydd o hydrogen, er enghraifft.   

Er mwyn llywio ein cynllun, fe wnaethom fodelu 

ystod o senarios, ac o hyn, nodom nifer o 

dechnolegau sy’n cael eu defnyddio’n gyson ar 

draws holl senarios y dyfodol. Mae’r technolegau 

hyn yn cynrychioli gweithredoedd anfanteision 

isel a dim anfanteision sy’n debygol iawn o fod 

yn rhannau pwysig o’r system ynni yn y dyfodol 

ni waeth am yr ansicrwydd ynglŷn â rhai 

agweddau yn y dyfodol. Gellir cymryd y camau 

gweithredu anfanteision isel a dim anfanteision 

hyn nawr o roi Casnewydd ar y trywydd iawn at 

ddyfodol carbon sero net.

Trwy’r dadansoddiad hwn, nodom yr elfennau 

cyffredin a fydd yn ein cefnogi i fodloni ein 

gweledigaeth ac amcanion. Mae hyn yn ffurfio 

sail ein cynllun. Rydym yn gwybod y bydd y 

camau gweithredu hyn yn ofynnol, ni waeth am 

unrhyw ansicrwyddau yn y dyfodol. 
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3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni leol Casnewydd yn y dyfodol
Senarios a llwybrau yn y dyfodol

Ar gyfer ein dadansoddiad, nodom amrywiaeth o 

senarios systemau ynni cyfan y dyfodol ar gyfer 

2050, er mwyn helpu deall y dewisiadau a’r 

llwybrau a ffefrir ar gyfer system ynni leol sero 

net. Adeiladodd y senarios ar bâr o senarios galw 

am ynni (uchel ac isel, gweler ffigur 12). Roedd

yr amcanestyniadau yn ymgorffori’r ddau

amcanestyniad o dwf yng Nghasnewydd a 

senarios gwahanol ar gyfer effeithlonrwydd ynni

drwy ôl-osod adeiladau.

Mae’r diagramau Sankey ar y tudalennau

canlynol (Ffigurau 8-11) yn dangos cymysgedd o 

ffynonellau a fectorau ynni sy’n bodloni’r galw 

rhagamcanol orau dros y flwyddyn, o ystyried y 

set amodau ym mhob senario. Rydym wedi 

optimeiddio ar gyfer costau’r system gyfan isaf i 

gyflawni sero net. Bydd angen ystyriaeth ofalus i 

ddosbarthu’r costau hyn yn deg er mwyn 

cyflawni pontio teg.

Mae pob un o’r diagramau hyn yn cynrychioli 

dyfodol ynni potensial ar gyfer Casnewydd, ac 

mae’r rhain wedi’u hystyried ochr yn ochr â 

blaenoriaethau strategol lleol a rhanbarthol er 

mwyn nodi’r camau gweithredu a ddisgrifir yn yr 

adroddiad hwn. Y pedwar prif senario a fodelwyd 

oedd:

- Galw uchel – poblogaeth uchel a thwf

economaidd ac ôl-osod bas

- Galw uchel gyda defnydd uchel o hydrogen

- Galw uchel mewn senario ynysedig (h.y. lle 

nad yw Casnewydd wedi’i gysylltu i’r grid 

trydan cenedlaethol)

- Galw isel – twf isel ac ôl-osod dwfn

Mae cymharu bob un o’r rhain gyda’r senario 

sylfaenol a ddangosir yn ffigur 5 yn amlygu

newid sylfaenol allweddol yn y system ynni: 

symud o dair system lled-ynysig ar gyfer gwres, 

trydan a thrafnidiaeth i system ynni sengl gyda 

rhyng-gysylltiadau cymhleth rhwng fectorau 

ynni.

Sylwer bod y galwadau diwydiannol a ddangosir

ar y diagramau Sankey yn cyfateb i ddefnydd

nwy. Mae’r galw am drydan ar gyfer gosodiadau 

diwydiannol mawr wedi’u hepgor o’r modelu 

hwn.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at yr

adroddiad technegol am fanylion ychwanegol

ynglŷn â’r fethodoleg a ddilynwyd, dadansoddiad

a gwblhawyd a chanlyniadau’r dadansoddiad

hwn.

Senarios llwybrau pontio ynni

Datblygom set o senarios llwybrau i ddangos y 

gyfradd y mae’r newid mewn systemau ynni yn 

effeithio ar ein gallu i leihau allyriadau carbon 

cysylltiedig. Paratowyd y senarios hyn gan 

ddefnyddio amcangyfrifon ar gyfer cyfradd y 

cynnydd yn y galw a chyfraddau gweithredu 

datgarboneiddio posibl.

Mae’r amcanestyniad canolog o allyriadau’r 

dyfodol yn seiliedig ar amcanestyniadau Senarios 

Ynni’r Dyfodol y Grid Cenedlaethol (FES) o 

ddatgarboneiddio’r grid cenedlaethol20, gyda dwy 

senario ychwanegol, yn dangos uchelgais uchel 

ac is. Mae’r senarios hyn yn dangos cyfradd a 

graddfa newid sy’n ofynnol ar lefel leol a 

chenedlaethol.

Dangosir senarios y llwybrau yn ffigur 13 ar 

dudalen 17.

Senarios systemau 2050
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3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni leol Casnewydd yn y dyfodol

Diagramau Dyfodol Sankey

Ffigur 8: Llifoedd ynni yn senario galw uchel 2050 (GWh/blwyddyn) Ffigur 9: Llifoedd ynni yn senario hydrogen uchel 2050 (GWh/blwyddyn)

Senarios a llwybrau yn y dyfodol
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3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni leol Casnewydd yn y dyfodol

Diagramau Dyfodol Sankey

Ffigur 11: Llifoedd ynni yn senario galw isel 2050 (GWh/blwyddyn)Ffigur 10: Llifoedd ynni yn senario galw uchel Ynysedig 2050 (GWh/blwyddyn)

Senarios a llwybrau yn y dyfodol
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3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni leol Casnewydd yn y dyfodol
Ynni a llwybrau allyriadau

Ffigur 12: Galw rhagamcanol am ynni yng Nghasnewydd yn y dyfodol

Ffigur 13: Allyriadau rhagamcanol yng Nghasnewydd yn y dyfodol

Mwy uchelgeisiol

Canolig

Llai uchelgeisiol
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Seilwaith cerbydau
trydan

O leiaf2,325 o wefryddion
cyhoeddus erbyn 2030

Ynni adnewyddadwy
ar y tir

Hyd at 17.2MW o wynt ar y 
tir erbyn 2030

Hyd at ~975MW o gapasiti
haul a gwynt erbyn 2050

Defnyddio pympiau gwres a 
rhwydwaith gwres

Pob un o’r 4,700 o eiddo heb
fod ar y grid nwy erbyn 2030*

Rhwydweithiau gwres mewn
lleoliadau priodol

Heat pump and heat 
network deployment

All 4,700 off gas properties by 
2030*

Heat networks in appropriate 
locations

Lleihau galw trafnidiaeth
am ynni

Yn unol ag Argymhellion
Terfynol Llwybr Newydd: 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 
a Chomisiwn Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru

Uwchraddiadau i’r
rhwydwaith dosbarthu

trydan

Galluogi i asedau
cenhedlaeth newydd ddod
ar-lein

Arloesi diwydiannol

Archwilio’r potensial ar gyfer
technolegau arloesol, gan
wneud y gorau o sylfaen
ddiwydiannol Casnewydd

Ôl-osod adeiladau cyfan

Hyrwyddo pecyn o fesurau
buddsoddiad uchel

3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni leol Casnewydd yn y dyfodol

Meysydd ymyrryd blaenoriaeth

Ar sail y dystiolaeth a ddatblygwyd ar gyfer ein

cynllun (gweler ein hadroddiad technegol), mae ein
meysydd ymyrryd blaenoriaeth wedi’u nodi ar y dde.

Y rhain yw’r meysydd lle mae angen i ni wneud

newidiadau ffisegol i’r system ynni. 

Er mwyn cyflawni amcanion ehangach ein cynllun
bydd angen i hyn gael ei gefnogi gan y llywodraethu

ac ymgysylltu cywir, amgylchedd polisi a chyllid.

Ffigur 14: Meysydd ymyrryd blaenoriaeth yng Nghasnewydd

Amgylchedd
polisi

Llywodraethu
ac ymgysylltu

Cyllid

*Yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth y DU ar hydrogen ar gyfer

gwresogi (disgwylir yn 2026), gellir cynllunio camau gweithredu

cyflym ar gyfer datgarboneiddio gwres mewn eiddo sydd ar y grid 

nwy ar hyn o bryd
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3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni leol Casnewydd yn y dyfodol

Meysydd ymyrryd blaenoriaeth

Bwriadwn gyflawni camau gweithredu i gefnogi 
newidiadau ffisegol i’r system ynni fel a ganlyn:

1. Ôl-osod adeiladau cyfan

Mae lleihau galw adeiladau am ynni drwy ôl-osod yn
lleihau’r angen i ddatblygu asedau cenhedlaeth newydd,
ac atgyfnerthiadau grid cysylltiedig posibl. Bydd
gostyngiad yn y galw am ynni yn lleihau biliau ynni hefyd, 
a fydd yn ein helpu i gefnogi cymdogaethau tlawd o ran 
tanwydd ar draws y ddinas. Gyda nifer uchel o adeiladau 

traddodiadol a hŷn yng Nghasnewydd, ceir heriau penodol 
yn ymwneud ag uwchraddiadau i adeiladau.

Mae cyfres o ymyriadau yn bosibl gyda lefelau buddsoddi 
amrywiol. Drwy ymgysylltiad â’r gymuned, cymhellion gan 
y llywodraeth a mesurau cynllunio, byddwn yn annog y 

sector preifat i fynd ar drywydd buddsoddi’n uchel mewn 
ôl-osod, sy’n cynnwys mesurau insiwleiddio allanol, yn yr 
atig ac o dan y llawr, gosod mesuryddion deallus, selio 
ffenestri, dyfeisiau solar allanol, ffenestri gwydr triphlyg ac 
aerglosrwydd. Erbyn 2035, rydym yn amcanu y bydd gan 
ychydig dros 1/3 o gartrefi (21,500 eiddo) y mesurau hyn
wedi’u gosod, gan gynrychioli oddeutu £1.16 biliwn o 
fuddsoddiad. Mae hyn yn uwch na thargedau Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd o godi safonau’r Dystysgrif

Perfformiad Ynni (EPC) mewn 25% o gartrefi erbyn 2035.

2. Datblygu seilwaith gwefru cerbydau trydan
cyhoeddus

Mae strategaeth cerbydau trydan Llywodraeth Cymru yn
dangos bod angen cymysgedd o wefryddion cyhoeddus
chwim a chyflym wedi’u lleoli mewn gweithleoedd, 
cyrchfannau a hybiau eraill. Mae canlyniadau ein modelu’n
cefnogi trydaneiddio trafnidiaeth, ac felly cynyddu

seilwaith gwefru cerbydau trydan cyhoeddus. Mae’r gyfran
o wefryddion cyhoeddus chwim a chyflym yn dibynnu ar
ba wasanaeth sy’n dod i’r amlwg fel yr un mwyaf
blaenllaw. Fodd bynnag, erbyn 2025, mae angen o leiaf 80 
o wefryddion chwim ac o leiaf 1,120 o wefryddion cyflym, 
ac erbyn 2030 bydd angen o leiaf 145 o wefryddion chwim

a chyfanswm o 2,325 o wefryddion cyhoeddus o leiaf.

3. Uwchraddiadau i’r rhwydwaith dosbarthu trydan

Mae uwchraddiadau i’r rhwydwaith yn ymyriad

blaenoriaeth i alluogi asedau cenhedlaeth newydd i gysylltu
â’r rhwydwaith dosbarthu trydan.

4. Datblygu ynni adnewyddadwy ar y tir

Mae cynyddu ynni adnewyddadwy ar y tir yn elfen 
hanfodol o fodloni galw Casnewydd am ynni yn y dyfodol. 
Mae amodau a thueddiadau presennol y farchnad yn 
awgrymu mai paneli ffotofoltaig ar y ddaear yw’r lleiaf 
drud i’w cyflawni. Yn y scenario galw uchaf am drydan, 
rhagamcanwn fod angen hyd at 958MW o ynni ffotofoltaig
ar y ddaear ac ar doeon a 17.2MW o ynni gwynt ar y tir. 
Mae hyn yn gapasiti ychwanegol o ~935MW at yr asedau 

presennol. Capasiti cyfyngedig a geir i ymestyn y 16.1 MW 
o ynni gwynt ar y tir sydd eisoes yn bodoli.

5. Rhaglen arloesi ddiwydiannol

Rhagamcenir y bydd gweithfeydd diwydiannol Casnewydd 
yn mynnu meintiau sylweddol o hydrogen i 
ddatgarboneiddio’u prosesau. Bydd y rhaglen arloesi 
ddiwydiannol arfaethedig yn archwilio opsiynau technoleg 
arloesol gan gynnwys ailffurfio methan gyda Phrifddinas-
Ranbarth Caerdydd. Mae’r cysylltiadau grid hanesyddol 
yng Nghasnewydd yn darparu cyfle i annog arloesi ac 
archwilio ystod o opsiynau ynni carbon sero y bydd eu 

hangen i fodloni’r angen dynodedig am drydan, ac mae yna 
gyfleoedd posibl ar gyfer symbiosis diwydiannol a gwres o 
wastraff.

6. Datgarboneiddio gwres drwy ddefnyddio pympiau
gwres a rhwydweithiau gwres

Amcangyfrifir bod 4,700 o eiddo nad ydynt ar y 
rhwydwaith nwy yng Nghasnewydd, a gwresogir llawer o’r 
rheiny gan danwyddau carbon ddwys. Er mwyn hyrwyddo 
arbedion carbon ac osgoi’r angen am seilwaith nwy 

ychwanegol, bydd yr eiddo hyn yn cael blaenoriaeth ar 
gyfer gosodiadau pwmp gwres aer ac o’r ddaear. Mae’r 
ansicrwydd ynglŷn â hydrogen yn y grid nwy yn gwneud 
eiddo nad ydynt ar y grid nwy yn ffocws cychwynnol i ni. 
Ceir rhagor o wybodaeth am y ffocws daearyddol ar gyfer 
hyn ar dudalen 28.

Gallai rhwydweithiau gwres ddarparu cyfle gwerthfawr ar 
gyfer datgarboneiddio cyflenwad gwres yng Nghasnewydd, 
gan gynnwys mewn eiddo sydd eisoes ar y rhwydwaith 
nwy.

7. Lleihau’r galw am ynni gan drafnidiaeth drwy 

fesurau teithio llesol

Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn pennu hierarchaeth 
drafnidiaeth – gan roi blaenoriaeth i fodloni’r galw gan 
drafnidiaeth drwy deithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus, 
cyn cerbydau preifat. Fel yr amlinellwyd yn Argymhellion 

Terfynol Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, 
mae’n hanfodol lleihau ein dibyniaeth ar ddulliau teithio 
ynni-ddwys, nid yn unig am ei fod yn cefnogi’r nodau yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ond am y bydd 
hefyd yn rhyddhau ynni trydanol sydd ei angen ar gyfer 
gwresogi.
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3. Ein gweledigaeth ar gyfer system ynni Casnewydd yn y dyfodol

Datblygu ynni

adnewyddadwy ar y tir
ar dir addas a aseswyd

ymlaen llaw

Defnyddio

pympiau gwres

gan roi

blaenoriaeth i

eiddo nad ydynt

ar y grid nwy

Datblygu

seilwaith

gwefru

cerbydau trydan

cyhoeddus

Ôl-osod adeiladau 

cyfan (insiwleiddio

a chynhyrchu y tu

ôl i’r mesurydd)

Rhaglen arloesi ddiwydiannol yn

ymwneud ag ynni carbon isel
mewn clwstwr diwydiannol

Lleihau

galwadau

trafnidiaeth

am ynni trwy

deithio llesol

Uwchraddiadau

i’r rhwydwaith

trydan

Gwynt

Ynni ffotofoltaig ar

y ddaear

Hydrogen diwydiannol

Mae’r map hwn yn dangos y prif leoliadau ar gyfer yr

ymyriadau blaenoriaeth a nodwyd yn ein cynllun. 

Tir addas ar gyfer ynni

ffotofoltaig ar y ddaear

Tir addas ar gyfer gwynt

Allwedd
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4. Beth sydd angen iddo ddigwydd? 

Gweithredu cydgysylltiedig a sicrhau y bodlonir amodau ar gyfer llwyddo

Mae trywydd lefel uchel sy’n dangos y camau

gweithredu y byddwn yn ymgymryd â nhw, yng
nghyd-destun targedau a phenderfyniadau

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, yn cael ei

ddangos dros y ddalen. Mae hwn yn rhoi trosolwg o’r
modd y mae LAEP yn cydweddu â’r cyd-destun polisi

ehangach a’r cyfeiriad ar gyfer datgarboneiddio
systemau ynni.

Daw’r camau gweithredu o dan y meysydd ymyrryd

blaenoriaeth canlynol fel yr amlinellwyd yn Adran 3:

Mae’r ymyriadau blaenoriaeth a nodwyd wedi’u 

cynnwys o fewn y trywydd lefel uchel hwn. 

Maent yn mynnu ymdrechion cydgysylltiedig ond 

gwahaniaethol gan y rhanddeiliaid a ddynodwyd 

yn y LAEP hwn. 

Er bod union ffurf y system ynni 

ddatgarboneiddiedig yn 2050 yn ansicr, mae 

camau y gallwn eu cymryd nawr i gynnal y gallu 

i fodloni ein targedau 2050 ac interim, ac i leihau 

allbwn carbon tymor hwy y system.

Mae’r trywydd yn darparu golwg â ffocws o 

gamau gweithredu a gymerir yn y degawd i ddod, 

gan ddangos cerrig milltir allweddol hefyd ar y 

trywydd datgarboneiddio at 2050. 

Mae pob ymyrriad yn mynnu pedair elfen

allweddol i fod yn llwyddiannus: 

1. Rhoi cyllid ar waith

2. Fframweithiau polisi cryf a chyson

3. Perchnogion cyflawni

4. Ymgysylltu â’r gymuned.

Fel Cyngor Dinas Casnewydd, bydd ein rôl ym

mhob ymyriad yn amrywio. Mae rhai

ymyriadau’n galw am weithredu gan y cyngor i

gyflawni rhaglenni’n faterol, tra bod ymyriadau 

eraill yn mynnu bod y cyngor yn gweithredu 

mwy fel hwylusydd ar gyfer newid a ysgogwyd 

gan y farchnad.

Rydym yn cydnabod ac yn cefnogi uchelgeisiau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer perchnogaeth leol ar 

ynni adnewyddadwy21. Credwn hefyd y bydd 

perchnogaeth leol ac ymgysylltu uniongyrchol 

mewn technolegau datgarboneiddio erailll, fel 

gwefru cerbydau trydan ac ôl-osod yn helpu 

cyflymu’r pontio.

Mae’r adran ganlynol yn rhoi mwy o fanylion am 

bob un o’r camau gweithredu hyn y byddwn yn 

ymgymryd â nhw yn y pum mlynedd gyntaf o 

dan bob maes ymyrryd, yn ogystal â’n gofynion 

ni gan eraill. Rydym yn cydnabod y bydd angen i 

ni ddysgu o’r camau cychwynnol hyn a 

chynyddu’n gyflym i gyflawni mwy er mwyn 

ymateb i’r cyflymder newid sy’n ofynnol. 

Camau galluogi

1. Ôl-osod adeiladau cyfan

2. Datblygu seilwaith gwefru cerbydau trydan
cyhoeddus

3. Uwchraddiadau i’r rhwydwaith dosbarthu trydan

4. Ynni adnewyddadwy ar y tir

5. Rhaglen arloesi diwydiannol

6. Pympiau gwres a defnyddio rhwydwaith gwres

7. Lleihau’r galw am ynni gan drafnidiaeth
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4. Beth sydd angen iddo ddigwydd? 
Trywydd tymor byr

0.1 Adolygu polisïau yn y CDLl, 0.2 Codi cyllid, 0.3 Cydweithio ar draws awdurdodaulleol, 0.4 Cydlynu’neangar fuddsoddi sgiliau, 0.5 Parhau i ymgysylltuâ’r gymunedyn eang

1.1 Partneru gyda LandlordiaidCymdeithasol Cofrestredig i wneud cais i’r ORP, 1.3 Adrodd i’r cyhoedd am lefel gwelliant y DystysgrifPerfformiadYnni

2.1 Cyhoeddi strategaethcerbydau trydan y cyngor

3.1 Ymgysylltuâ WPD

4.1 Ailasesuaddasrwydd tir sy’n berchen I’r cyngor ar gyfer ynni adnewyddadwy

5.1 Dod yn rhan o Glwstwr Diwydiannol De Cymru

6.1 Mapio eiddonad ydynt ar y grid nwy, 6.2 Nodi busnes â chapasiti a 

chadwyni cyflenwi, 6.3 Mapio cyllid a chyflawni pympiaugwres

7.1 Cefnogi cyflawni CynllunTrafnidiaethRhanbarthol 30

1.2 Lansio rhaglenôl-osod adeiladausy’n berchen i’r cyngor

2.2 Gosod pwyntiaugwefruyn swyddfeydda meysydd parcio’r cyngor

4.2 Diweddaru polisi’r CDLl ar ynni adnewyddadwy ar y tir

5.2 Annog twf carbon isel trwy raglen arloesi diwydiannol, 5.3 Ymgysylltuâ WWU, 5.4 Archwiliocyfleoeddcreu gwres o wastraffdiwydiant

7.2 a 7.3 Annog teithio llesol a defnyddiotrafnidiaethgyhoeddus

2.3 Newid fflyd Cyngor Dinas Caerdydd i drydan

4.3 Datblygu rhagleno ddatblygiadauynni ar y tir

7.4 Annog yn erbyndefnyddiocerbydau preifat

nawr
Canol

2022
2023 2024 2025 2026

Gostyngiad o 37% mew n allyriadau yng Nghymru o lefelau 1990 27Rhaglen Ôl-osodwedi’iOptimeiddio Cymru 

i osod safon ar gyfer cynlluniau ôl-osod 22

Uchelgais i gyflaw ni capasiti hydrogen 1GW ledled y DU 29

Dim cartrefi newydd yn cael eu cysylltu i’r grid nw y yn y DU 25

Lansio cystadleuaeth new id tanwydd

diw ydiannol y DU 24

O leiaf 80 o w efryddion cerbydau

trydan chw im, o leiaf 1,120 o 

w efryddion cyflymwedi’u cyflenwi 26

20,000 o gartrefi rhent carbon isel wedi’uhadeiladu yng Nghymru 28

Penderfyniad

y DU ar

hydrogen yn

y rhw ydwaith

nw y

Gofyniad am berchnogaeth leol ar ynni

adnew yddadwy yng Nghymru 23

Cyflaw ni Cynllun Trafnidiaeth

Rhanbarthol yn dechrau 30

6.4 Monitro cyfleoedd ar gyfer rhwydweithiau gwres lle mae ffynonellaugwres newydd neu ddatblygiad mawr newydd wedi’i gynllunio
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4. Beth sydd angen iddo ddigwydd? 
Trywydd tymor canolig i’r tymor hir

2028 2030 2035 2040 2050

Gostyngiad allyriadau 89% yng Nghymru

o lefelau 1990 41

EPC B ar gyfer eiddo rhent

masnachol preifatyng Nghymru 35

Targed sero net

ar gyfer y DU

Targed sero net

ar gyfer Cymru

O leiaf 145 o w efryddion

cerbydau trydan chwim, o leiaf

2,325 o w efryddionwedi’u

cyflenwi 39

17.2MW o ynni gw ynt ar y tir

Gostyngiad allyriadau o 63% 

yng Nghymru o lefelau 1990 36
45% o siw rneiau yng Nghymru trw y

deithio llesol neu drafnidiaeth

gyhoeddus42

Mesurau ôl-osod dw fn mew n

21,500 eiddo

Defnyddio pympiau gw res

mew n o leiaf 12,700 o gartrefi

Diw eddariadau

i’w gw neud i

rw ydwaith WPD 33

50% o eiddo rhent yng

Nghymru ar EPC C 32

Cyfraddau gosod brig 

pympiau gw res yng

Nghymru 31

Sector cyhoeddus Cymru yn

garbon niw tral 37

Dim gw erthu ceir petrol a diesel 

new ydd yn y DU 34

Cynhyrchu 1GW o ynni adnew yddadwy

a berchnogir yn lleol yng Nghymru 38

Tlodi tanw yddwedi’iddileu yng

Nghymru 40

Hyd at 140MW ychwanegolo 

ynni adnew yddadwy ar y tir

Galw datgarboneiddiedig gan

ddiw ydiant

Mesurau ôl-osod dw fn mew n

60,000 eiddo

Hyd at 975MW o gapasiti

haul a gw ynt

Hyd at 621GWh/flw yddyn o 

gynhyrchiant hydrogenn

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

yn lleihau allyriadau systemau

ynni 55%



Cynllun Ynni Ardal Leol Casnewydd

Marwth 2022 25

5. Beth rydym am ei wneud? 
Ein camau gweithredu ni a gofynion gan rai eraill

1. Gweithredu ar ôl-osod adeiladau cyfan (insiwleiddio, mesurau effeithlonrwydd a chynhyrchu y tu ôl i’r mesurydd)

Mae angen i ni wneud gwaith ôl-osod i’r holl gartrefi ac adeiladau, ar draws gwahanol ddeiliadaethau a mathau

o berchnogaeth. Bydd ein camau cychwynnol yn targedu’r rheiny lle mae gennym y dylanwad mwyaf.

Cam Gweithredu 1.1 Partneru gyda 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) i 

wneud cais i’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn 

Optimeiddio (ORP). Byddwn yn partneru gyda 

darparwyr cofrestredig tai cymdeithasol i fonitro 

cynlluniau ar gyfer camau’r ORP yn y dyfodol ac 

yn cyflwyno cais os bydd/pan fydd yn briodol.

Budd Bydd yr hyn a ddysgwn o ôl-osod yn sector 

tai cymdeithasol yn cefnogi datblygu ymagweddau 

at ddatgarboneiddio’r sector rhent preifat a’r sector 

eiddo i berchen-feddianwyr. Mae blaenoriaethu 

gwaith ar eiddo tai cymdeithasol yn flaengar a bydd 

hefyd yn helpu cyflymu twf mentrau bach a 

chanolig (BBaChau) Cymru yn y farchnad hon.

Amserlen 2022-parhaus

Gan eraill, mae arnom angen Ymdrechion

cydlynus gan Lywodraeth Cymru a chyrff sgiliau i

fynd i’r afael â’r prinder sgiliau a deunyddiau yn y 

sector adeiladu. Gall fod angen cyllid ar gyfer rôl

bwrpasol i gydlynu’r cam gweithredu hwn.

---

Cam Gweithredu 1.2 Lansio rhaglen ôl-osod

adeiladau sy’n berchen i’r cyngor. Byddwn yn

dylunio ac yn lansio rhaglen ôl-osod adeiladau gan

ganolbwyntio ar adeiladau sy’n berchen i’r cyngor.

Budd Bydd hwn yn cefnogi maes blaenoriaeth

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyflawni

gwelliannau adeiladwaith mewn adeiladau

presennol. Bydd yr hyn a ddysgwn o ôl-osod 

adeiladau’r sector cyhoeddus yn cefnogi datblygu 

ymagweddau at ddatgarboneiddio’r sector preifat

Amserlen Mae gwaith datblygu’r rhaglen a phennu

costau eisoes yn mynd rhagddo, a bydd y rhaglen

waith yn lansio yn 2022.

Gan eraill, mae arnom angen Gyllid grant i

gefnogi’r newid i wres carbon isel o foeleri nwy.

---

Cam Gweithredu 1.3 Adrodd i’r cyhoedd am 

lefel gwelliant y Dystysgrif Perfformiad Ynni. 

Byddwn yn adrodd i’r cyhoedd yn erbyn cynnydd i

wella’r stoc adeiladau domestig a masnachol a 

rentir yn breifat

Budd Bydd adrodd i’r cyhoedd yn ein dwyn i gyfrif

ac yn sicrhau y bodlonir y gofynion sylfaenol.

Amserlen Ar waith a pharhaus
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5. Beth rydym am ei wneud? 

Ein camau gweithredu ni a gofynion gan rai eraill

2. Gweithredu ar ddatblygu seilwaith gwefru cerbydau trydan cyhoeddus

Cam Gweithredu 2.1 Cyhoeddi strategaeth/ 

ymagwedd y cyngor o ran cerbydau trydan. 

Fel Cyngor Dinas Casnewydd byddwn yn pennu 

ardaloedd daearyddol blaenoriaeth ar gyfer 

cyflwyno seilwaith gwefru cerbydau trydan fesul 

cam.

Budd Bydd pennu’r ardaloedd blaenoriaeth yn 

galluogi cyflwyno’r dechnoleg yn systematig a 

thryloyw, fel ei bod yn cyrraedd trigolion heb 

barcio oddi ar y stryd. Bydd hyn yn cefnogi 

uchelgais Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i 

ddatblygu seilwaith gwefru cerbydau trydan. 

Amserlen Eisoes ar waith ac i ddod i ben yn haf  

2023.

Gan eraill, mae arnom angen Bydd cyngor gan y 

Gymdeithas Llywodraeth Leol ac eraill ar ystyried 

fframweithiau rheoli a pherchnogaeth gwahanol yn 

werthfawr. Cyllid parhaus i gefnogi cyflwyno’r 

dechnoleg a chael mynediad i ardaloedd parcio nad 

ydynt yn berchen i’r cyngor.

---

Cam Gweithredu 2.2 Gosod pwyntiau gwefru yn 

swyddfeydd a meysydd parcio’r cyngor. Byddwn 

yn gosod gwefryddion cerbydau trydan chwim a 

chyflym ar draws swyddfeydd a 

chyfleusterau parcio ceir sy’n berchen i’r cyngor

Budd Bydd hyn yn arwydd o fwriad y cyngor, ac 

yn darparu man profi ar gyfer cyflenwi seilwaith 

cerbydau trydan cyhoeddus yn yr awdurdod lleol, 

gan gefnogi niferoedd ehangach i ddefnyddio hwn 

mewn cynlluniau a yrrir gan y farchnad mewn 

mannau eraill.

Amserlen Mae mannau gwefru cerbydau trydan ar 

waith yn holl feysydd parcio’r cyngor yn barod. 

Byddwn yn parhau i ddarparu pwyntiau gwefru yn 

holl fannau parcio swyddfeydd y cyngor o Ionawr 

2022 i Ionawr 2024.

Gan eraill, mae arnom angen Mae angen cyngor 

technegol arnom ar gysylltiadau grid gan WPD a 

gosodwyr, mynediad i ffynonellau cyllid i gefnogi 

seilwaith gwefru, yn ogystal ag adnoddau 

ychwanegol (cyfalaf a refeniw) i gynyddu 

cyflymder y gwaith gosod.

---

Cam Gweithredu 2.3 Newid ein fflyd cerbydau 

rydym yn berchen arni i drydan. 

Budd Bydd hyn yn arwydd o fwriad y cyngor o ran 

y newid i gerbydau trydan.

Amserlen Mae hyn eisoes ar waith ers tro. Byddwn 

yn trawsnewid y fflyd cerbydau y mae’r cyngor yn 

berchen arni erbyn 2025.
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5. Beth rydym am ei wneud? 
Ein camau gweithredu ni a gofynion gan rai eraill

3. Gweithredu ar uwchraddiadau i’r rhwydwaith dosbarthu trydan

Cam Gweithredu 3.1 Ymgysylltu â WPD. 

Byddwn yn ymgysylltu’n gynnar gyda WPD 

ynglŷn â chysylltu asedau cynhyrchu newydd cyn

eu rheolaeth prisiau nesaf - RIIO-ED3 (Refeniw, 

Cymhellion, Arloesedd ac Allbynnau: Dosbarthu

Trydan) a gynhelir o 2028 – 2033. Byddwn yn

ymdrechu i rannu’r cynllun hwn fel rhan o 

ymgynghoriad ar gyfer ED-2.

Budd Bydd hyn yn sicrhau bod uwchraddiadau 

rhwydwaith ar gyfer Casnewydd yn cael 

blaenoriaeth.

Amserlen I ddechrau nawr, parhau hyd at 2026.

Gan eraill, mae arnom angen Mae angen 

ymgymryd â gwaith dylunio rhaglenni manylach er 

mwyn rhoi’r wedd derfynol ar gynlluniau cyflawni 

ar gyfer gwelliannau i’r rhwydwaith.

---

4. Gweithredu ar ynni adnewyddadwy ar y 

tir

Cam Gweithredu 4.1 Ailasesu addasrwydd tir 

sy’n berchen i’r cyngor ar gyfer ynni 

adnewyddadwy. Rydym eisoes wedi bod trwy dir 

y cyngor ac wedi nodi ardaloedd ar gyfer datblygu 

– byddwn yn parhau i edrych ar dir yr ALl ac yn 

nodi cyfleoedd.

Budd Bydd hyn yn gwneud y gorau o’r cyfle i 

ddatblygu ynni adnewyddadwy wrth leihau 

gwariant y sector cyhoeddus.

Amserlen Bydd hon yn broses hyd blwyddyn yn 

dechrau yn gynnar yn 2022.

Gan eraill, mae arnom angen: Cefnogaeth ac 

ymrwymiad gan y gymuned leol ar gyfer gwella’r 

asedau cynhyrchu o amgylch Casnewydd.

---

Cam Gweithredu 4.2. Byddwn yn diweddaru

polisi yn y cynllun datblygu lleol (CDLl) ar 

ddatblygu ynni adnewyddadwy ar y tir ac yn 

llunio canllawiau clir i ddarpar ddatblygwyr ar ein 

disgwyliadau ar gyfer perchnogaeth leol, trefniant 

masnachol, stiwardiaeth amgylcheddol a chyd-

fuddion.

Budd Bydd diweddaru polisi yn y CDLl yn rhoi 

arwydd clir i’r farchnad ynglŷn â’r awydd am 

ddatblygu yng Nghasnewydd.

Amserlen Eisoes ar waith, i’w gwblhau erbyn

2026.

---

Cam Gweithredu 4.3 Byddwn yn datblygu

rhaglen o ddatblygiadau ynni adnewyddadwy 

gyda modelau masnachol priodol. Byddwn yn 

dysgu o lwyddiannau a methiannau ceisiadau 

cynllunio blaenorol ar gyfer ynni adnewyddadwy, 

ac yn ystyried rhinweddau strategaethau 

perchnogaeth a modelau masnachol gwahanol o 

hunanddatblygu tir, i gaffael prosiect gorffenedig 

neu a gomisiynwyd gan drydydd parti. Gellir 

defnyddio’r dystiolaeth hon i gefnogi datblygu’r 

diweddariad i’r CDLl er mwyn ystyried y modelau 

mwyaf priodol i fodloni anghenion Casnewydd.

Budd Bydd datblygu cynllun ar gyfer datblygu 

ynni adnewyddadwy a risgiau a buddion gwahanol 

fodelau perchnogaeth yn symleiddio proses gwneud 

penderfyniadau’r cyngor. Bydd hyn yn cefnogi 

camau gweithredu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i 

annog datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy yn 

lleol.

Amserlen Bydd hwn yn cael ei gwblhau ym

mlwyddyn ariannol 2022-2023.
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5. Beth rydym am ei wneud? 

Ein camau gweithredu ni a gofynion gan rai eraill

5. Gweithredu ar raglen arloesi diwydiannol

Cam Gweithredu 5.1 Dod yn rhan o Glwstwr

Diwydiannol De Cymru (SWIC) i alluogi mwy o 

gydweithio gyda diwydiant. Byddwn yn gweithio

tuag at bartneru gyda Chlwstwr Diwydiannol De 

Cymru i sicrhau y bodlonir blaenoriaethau 
Casnewydd.

Drwy’r cysylltiadau a wnaed, byddwn yn hwyluso 

cyflwyniadau ac yn ceisio cyfleoedd ar gyfer 
prosiectau peilot ar ddatgarboneiddio diwydiant ar 

draws ein daearyddiaeth.

Budd Bydd cael rhan mewn trafodaethau ynglŷn â 
chyfeiriad diwydiant yn Ne Cymru yn y dyfodol yn 

ehangach yn ein galluogi i gysylltu gyda diwydiant, 

sicrhau gweithredu cydlynus a blaenoriaethau 
cydgysylltiedig.

Amserlen Dechrau ar unwaith ac yn barhaus gyda

rhaglen SWIC.

Gan eraill, mae arnom angen Cydweithrediad gan
SWIC.

---

Cam Gweithredu 5.2. Hyrwyddo Casnewydd fel

safle posibl ar gyfer arloesi mewn ynni carbon 

isel. 

Byddwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid technoleg ynni 

arloesol ac yn eu hannog i ystyried Casnewydd fel 

safle posibl ar gyfer y technolegau cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy diweddaraf.  Mae gennym 

ddefnyddwyr diwydiannol mawr a allai fod yn 

safleoedd peilot ar gyfer defnyddio a chynhyrchu 
hydrogen, mae gennym asedau fel safleoedd Pŵer 

Hafren ac Aber-wysg sydd â chysylltiadau grid mawr, 
a allai fod yn gyfleoedd buddsoddi deniadol. Rydym 

yn cydnabod hefyd fod trafnidiaeth cludo llwythi ar 

ffyrdd yn cael effaith arwyddocaol ar allyriadau a 
byddwn yn chwilio am gyfleoedd mewn arloesedd

diwydiannol i ddatgarboneiddio yn y maes hwn.

Budd Byddai buddsoddi mewn technoleg ynni
adnewyddadwy arloesol yng Nghasnewydd yn lleoli 

asedau cynhyrchu mewn clwstwr galw ac yn cadw’r 
buddion economaidd hefyd.

Amserlen 2022 ac yn barhaus

---

Cam Gweithredu 5.3 Ymgysylltu â WWU. Byddwn

yn ymgysylltu’n gynnar â WWU ynglŷn â’r 
rhwydwaith hydrogen sydd ei angen i gefnogi 

diwydiant a’r potensial ar gyfer cerbydau sy’n rhedeg 

ar danwydd hydrogen (cerbydau nwyddau trwm yn
debygol) cyn eu rheolaeth prisiau nesaf - RIIO-GD3 

(Refeniw, Cymhellion, Arloesedd ac Allbynnau: 

Dosbarthu Nwy) a gynhelir o 2026 – 2031.

Budd Bydd hyn yn cefnogi rhoi blaenoriaeth i 

uwchraddiadau rhwydwaith priodol ar gyfer 
Casnewydd.

Amserlen I ddechrau nawr, parhau hyd 2026.

Gan eraill, mae arnom angen Mae angen ymgymryd 

â gwaith dylunio rhaglenni manylach er mwyn rhoi’r 
wedd derfynol ar gynlluniau cyflawni.

---

Cam Gweithredu 5.4 Archwilio cyfleoedd creu

gwres o wastraff diwydiant. Byddwn yn ceisio
cyfleoedd posibl ar gyfer symbiosis diwydiannol a 

defnyddio gwres o wastraff.

Budd Bydd hyn yn galluogi gwneud defnydd

effeithlon o wres o wastraff, gan leihau’r angen am 
gynhyrchiant newydd ychwanegol.

Amserlen Parhaus.

Gan eraill, mae arnom angen I gynhyrchwyr gwres

o wastraff diwydiannol i rannu cynlluniau gyda
defnyddwyr gwres posibl i alluogi cipio cyfleoedd.
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Ein camau gweithredu ni a gofynion gan rai eraill

6. Gweithredu ar bympiau gwres a defnyddio rhwydweithiau gwres

Cam Gweithredu 6.1 Mapio eiddo nad ydynt 

ar y grid nwy a’u mathau o berchnogaeth. 

Byddwn yn mapio’n fanylach yr eiddo nad ydynt 

ar y grid nwy a’r rhai sydd ar y grid nwy, a’u 

mathau o berchnogaeth er mwyn blaenoriaethu 

eiddo ar gyfer newid tanwydd.

Budd Bydd yr ymarfer mapio hwn yn ein 

galluogi i flaenoriaethu eiddo ar gyfer ymyriad ar 

sail y math o berchnogaeth a ffynhonnell 

tanwydd gwresogi. Bydd hefyd yn ein galluogi i 

nodi graddau uwchraddiadau i’r seilwaith trydan 

sydd eu hangen i alluogi gosod pympiau gwres.

Amserlen Ymrwymo i ddechrau yn Haf 2022.

Gan eraill, mae arnom angen Gofynnwn fod

Llywodraeth Cymru’n cymell cartrefi nad ydynt 

ar y grid nwy ymhellach i newid eu system 

gwresogi domestig, naill ai trwy drethi ar 

danwyddau solet, cymhellion, neu orfodi mesurau 

ôl-osod gwresogi mewn rhannau hanfodol o oes 

adeiladau fel newid perchennog neu denant. 

Hefyd, mae angen cyllid arnom ar gyfer swydd i 

arwain ar ddefnyddio pympiau gwers ar draws 

Casnewydd.

---

Cam Gweithredu 6.2 Nodi busnesau â 

chapasiti a chadwyni cyflenwi ehangach. 

Byddwn yn nodi ac yn hyrwyddo busnesau lleol

a BBaCh sydd â’r capasiti a’r sgiliau i gyflawni 

gosodiadau pympiau gwres mewn eiddo nad 

ydynt ar y grid nwy gan roi blaenoriaeth i’r 

rheiny sy’n newid o ddiwydiannau carbon uchel 

dwys.

Budd Bydd hyn yn cefnogi datblygu swyddi

carbon isel yng Nghasnewydd a phontio teg.

Amserlen Ymrwymo i ddechrau yn Haf 2022.

Gan eraill, mae arnom angen Cefnogaeth gan

golegau addysg bellach a darparwyr i

ddadansoddi anghenion hyfforddi, datblygu a 

chyflwyno cyrsiau ar gyfer gosodiadau pympiau

gwres.

---

Cam Gweithredu 6.3 Mapio cyllid ac opsiynau

cyflawni. Byddwn yn mapio cyfleoedd cyllido a 

chyflawni presennol ar gyfer defnyddio pympiau

gwres ar lefel genedlaethol a lleol.

Budd Bydd yr ymarferiad hwn yn ein helpu i

nodi a datgloi cyfleoedd cyllido posibl ar gyfer

defnyddio pympiau gwres ar draws Casnewydd.

Amserlen: Ymrwymo i ddechrau yn Haf 2022.

Ffigur 15: Parthau blaenoriaeth ar gyfer defnyddio
pympiau gwres
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6. Gweithredu ar bympiau gwres a defnyddio rhwydweithiau gwres

Cam Gweithredu 6.4. Rhwydweithiau gwres ar

gyfer datblygiadau newydd. Byddwn ym

monitro cyfleoedd ar gyfer rhwydweithiau gwres

lle mae datblygiad newydd mawr wedi’i

gynllunio.

Budd Bydd hyn yn ein galluogi i gyflwyno

rhwydweithiau gwres fesul cam lle profir mai’r

rhain yw’r dull mwyaf effeithiol o 

ddatgarboneiddio gwres.

Amserlen Parhaus.

Gan eraill, mae arnom angen Gofynnwn fod

datblygwyr yn ystyried rhwydweithiau gwres fel

ateb ynni posibl ar gyfer datblygiadau newydd.

---

Ffigur 16: Map o barthau dynodedig ar gyfer rhwydwaith gwresposibl

Parthau Rhwydweithiau Gwres a 

nodwyd o astudiaeth ddichonoldeb
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5. Beth rydym am ei wneud? 
Ein camau gweithredu ni a gofynion gan rai eraill

7. Gweithredu ar leihau’r galw am ynni gan drafnidiaeth

Cam Gweithredu 7.1 Cydweithio a chefnogi 

cyflawni Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol De 

Ddwyrain Cymru. Byddwn yn chwarae rhan 

weithredol i lunio ein cynllun trafnidiaeth rhanbarthol, 

gan adeiladu ar y dystiolaeth yn y cynllun hwn ac yn 
adroddiad Argymhellion Terfynol Comisiwn 

Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru.

Budd Mae cyfle gan y cynlluniau trafnidiaeth 
rhanbarthol i gyflawni trafnidiaeth sy’n gweithio i 

Gasnewydd a’r gymuned. Bydd hyn yn cefnogi 
cyflawni newid ymddygiad er mwyn lleihau’r galw 

am ynni gan drafnidiaeth.

Amserlen Ar waith ers tro ac yn parhau. Cynllun

trafnidiaeth rhanbarthol newydd i fod ar waith ddim
hwyrach na 2025.

Gan eraill, mae arnom angen Ymgysylltiad ac 

ymrwymiad gan randdeiliaid eraill yn y Cyd
Bwyllgorau Corfforaethol a nodwyd yn Llwybr

Newydd.

---

Cam Gweithredu 7.2. Annog teithio llesol. Byddwn
yn gweithio i wella llwybrau beicio a llwybrau troed, 

gan gysylltu cartrefi, mannau gweithio a hamdden, ac 

yn ystyried cynlluniau peilot ar gyfer beiciau trydan a 
sgwteri o bosibl. Byddwn yn cael ymrwymiad ar y 

lefel leol i ddylunio’r ymyriadau hyn, fel ei fod yn

bodloni ein hanghenion a’n hamgylchiadau.

Budd Mae caelmwy o bobl yn cerdded a beicio ar

gyfer siwrneiau byr yn tynnu ceir oddi ar y ffordd ac 
yn annog y gymuned i fod yn fwy gweithgar, ac 

mae’n gwella llesiant yn y pen draw.

Amserlen Ar waith ers tro ac yn parhau. 

Gan eraill, mae arnom angen Gall ymgyrchu a 
marchnata gan elusennau teithio llesol, fel Sustrans a 

Living Streets, weithio i ddylanwadu’n gadarnhaol ar

ganfyddiad y cyhoedd o gerdded a beicio.

---

Cam Gweithredu 7.3 Annog defnydd o 

drafnidiaeth gyhoeddus. Yn unol â Llwybr Newydd: 

Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, byddwn yn gweithio 
gyda Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru i 

ddarparu a gwella’r gwasanaeth bws ar alw Fflecsi, yn
gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth i ddarparu

gwasanaeth tocynnu integredig, yn gweithio gyda’r

sector preifat i greu coridorau bws chwim rhwng
Casnewydd a Chaerdydd, sy’n fforddiadwy, dibynnol

a dymunol, a pharhau â’r pontio i gerbydau allyriadau
isel iawn (ULEV).

Budd Bydd cynyddu defnydd o drafnidiaeth

gyhoeddus yn lleihau defnydd ynni cyffredinol y 

system drafnidiaeth, yn lleihau allyriadau ac yn gwella
ansawdd yr aer.

Amserlen Dechrau ar unwaith ac yn parhau.

Gan eraill, mae arnom angen Ymagwedd

gydgysylltiedig at fuddsoddi mewn trafnidiaeth
gyhoeddus ar draws y llywodraeth ac mewn cynllunio

rhanbarthol.

---

Cam Gweithredu 7.4. Annog yn erbyn defnyddio

cerbydau preifat. Byddwn yn ystyried ystod o 

opsiynau i annog yn erbyn defnyddio cerbydau preifat, 

fel annog gweithio o gartref, gweithio mewn hwb, 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol.

Budd Mae hyn yn dangos bwriad y Cyngor i

gyflawni’r hierarchaeth drafnidiaeth drwy gymell
newid dulliau teithio mewn trafnidiaeth tuag at 

ddulliau teithio mwy cynaliadwy.

Amserlen Ar ôlcyflwyno opsiynau trafnidiaeth
amgen yn llwyddiannus, byddwn yn ystyried opsiynau 

i annog yn erbyn defnyddio cerbydau preifat lle mae 

hynny’n deg a chynyddol. .

Gan eraill, mae arnom angen Bydd annog ein
cymuned i fabwysiadu opsiynau teithio mwy

cynaliadwy yn mynnu ymgysylltu ac ymgynghori dwy
ffordd yn gyson.
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Camau gweithredu galluogi

Cam Gweithredu 0.1 Adolygu polisïau yn y 

CDLl Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru ein

polisiau ar ynni – gan gynnwys cerbydau trydan, 

cynhyrchu yn lleol, ac effeithlonrwydd ynni. 

Byddwn yn adeiladu ar y dystiolaeth a 

ddatblygwyd i gefnogi’r cynllun hwn. Byddwn 

yn cynnal adolygiad manwl o bolisïau a 

dyraniadau’r CDLl.

Budd Bydd yr adolygiad yn sicrhau polisi lleol

cyson ac arwydd clir o fwriad i ddatblygwyr yn y 

sector preifat. 

Amserlen I ddod i ben erbyn 2026 yn dilyn

diweddariad o’r CDLl. 

---

Cam Gweithredu 0.2 Codi cyllid a galluogi

caffael. Byddwn yn datblygu cynllun ar gyfer 

trefniadau ariannu i gefnogi cyflawni rhaglen 

waith yr awdurdod lleol i alluogi cyflawni’r 

LAEP. Gallai hyn fod gan farchnadoedd cyfalaf 

arferol neu drwy fecanweithiau ariannu mwy 

arloesol, fel buddsoddiadau cyngor cymunedol. 

Fel awdurdod lleol, mae’r cyfle gennym hefyd i 

ystyried prynu ynni ein hunain ac arbedion maint 

i gefnogi’r cynllun.

Budd Bydd trefniadau cyllido a chaffael yn

hwyluso cyflawni’r cynllun hwn.

Amserlen. Dechrau ar unwaith, y cynllun i fod

yn ei le erbyn canol 2026.

Gan eraill, mae arnom angen Cyllid llenwi

bwlch cychwynnol i gyflawni llif gwaith. 

---

Cam Gweithredu 0.3 Cydweithio ar draws 

awdurdodau lleol. Byddwn yn gweithio gydag

awdurdodau lleol ledled Cymru i ddatblygu

cyfleoedd i fuddsoddi mewn prosiectau ynni ar

raddfa briodol. 

Budd Bydd cydgyfrannu cyfleoedd

buddsoddiadwy posibl ar draws amryfal

awdurdodau lleol yn eu gwneud yn fwy deniadol

i ddarpar fuddsoddwyr. Bydd hyn yn darparu

cyfleoedd cyflogaeth lleol hefyd o bosibl.

Amserlen Dechrau ar unwaith, parhaus.

Gan eraill, mae arnom angen Awdurdodau lleol

eraill i weithio gyda ni, a chefnogaeth

Llywodraeth Cymru i gyflwyno’u rhaglen LAEP, 

a chymorth fel hwylusydd y cydweithrediadau

hyn. Bydd cyflawni Strategaeth Ynni Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd yn cefnogi’r gweithredu hwn, 

drwy hyrwyddo cydweithio ar draws 10 

awdurdod lleol De Ddwyrain Cymru i gyflawni

camau sy’n cefnogi gweithredoedd LAEP yn

bennaf. Os sefydlir cytundebau PPA rhithwir, 

datblygu gallu gwrthbwyso, e.e. gyda

chytundebau REGO.
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Camau gweithredu galluogi (parhad)

Cam Gweithredu 0.4 Cydlynu’n eang ar

fuddsoddi mewn sgiliau. Byddwn yn gweithio 

gyda’n partneriaeth sgiliau rhanbarthol i ddeall 

anghenion cyflogwyr, bylchau mewn sgiliau a 

gofynion cyllido. Mae’r pontio at sero net yn 

mynnu buddsoddi cydlynol mewn sgiliau, gyda 

blaenoriaeth i ailhyfforddi’r rheiny mewn 

sectorau y mae’n debygol yr effeithir mwy arnynt 

gan y pontio.

Budd Er mwyn i Gasnewydd elwa o’r pontio at 

sero net, gallwn fod yn rhagweithiol yn annog y 

llywodraeth a’r sector preifat i ryddhau cyllid ar 

gyfer datblygu sgiliau ac arbenigedd mewn 

technolegau carbon isel sefydledig a datblygol, 

ôl-osod adeiladau, a gosodiadau pympiau gwres.

Amserlen Dechrau ar unwaith, parhaus.

Gan eraill, mae arnom angen I Lywodraeth 

Cymru gyhoeddi Cynllun Gweithredu Sgiliau 

Cymru Sero Net yng Ngwanwyn 2022. Bydd 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn datblygu 

cyfleoedd hyfforddi a chymhellion ar gyfer 

datblygu cadwyni cyflenwi. Mae angen gofynion 

wedi’u diffinio gan ddiwydiant arnom, rheoliadau 

i ysgogi galw am sgiliau, Safonau 

Galwedigaethol Cenedlaethol cyson.

---

Cam Gweithredu 0.5 Ymgysylltu â’r gymuned

a rhanddeiliaid. Wrth i ni symud ymlaen gyda’r 

cynllun hwn, byddwn yn parhau i ymgysylltu’n 

eang gyda’n cymuned a rhanddeiliaid. Bydd 

angen i ni wrando ar flaenoriaethau sy’n newid, 

annog gweithredu gan eraill, gweithio gyda’n 

gilydd i sicrhau buddsoddiad, ymrwymo i, a 

chyflawni atebion buddiol i bawb.

Budd Mae datblygu’r LAEP hwn wedi dechrau 

proses o ymgysylltu a chydweithio, gan 

gydnabod yr amryfal bartneriaid sydd â rôl i’w 

chwarae i gyflawni ein huchelgeisiau sero net ar 

gyfer Casnewydd. Bydd y gweithredu hwn yn ein 

galluogi i goleddu’r gwaith cychwynnol hwn, gan 

ehangu i gwmpasu rhanddeiliaid ychwanegol a’r 

gymuned ehangach.

Amserlen Dechrau ar unwaith, parhaus.
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6. Llywodraethu, monitro ac adolygu

Llywodraethu Monitro ac adolygu

Bydd y gwaith o Gyflawni ein Cynllun Ynni Ardal

Leol yn cael ei oruchwylio gan ein Bwrdd Prosiect

Newid Hinsawdd. Byddwn yn penodi rheolwr 

rhaglenni cyflawni i arwain ar gyflawni’r camau 

gweithredu yn y cynllun hwn.

Gan gydnabod nifer y rhanddeiliaid gwahanol sy’n 

chwarae rhan bwysig i gyflawni’r newid a fydd yn 

ofynnol i fodloni’r amcanion a amlinellwyd yn y 

cynllun hwn, byddwn hefyd yn gweithio gyda 

phartneriaid ar draws sectorau gwahanol ac ar 

draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i sefydlu 

bwrdd cynghori i alluogi mewnbwn ehangach i’n

cynllun. 

Mae’r cynllun hwn yn amlinellu ein camau 

gweithredu allweddol ar gyfer y pum mlynedd 

gyntaf a fydd yn ein rhoi ar y siwrnai gywir i 

gyflawni’r uchelgeisiau yn ein trywydd tymor 

hwy. Mae angen i’r cynllun fod yn hyblyg i 

addasu i newidiadau yn y dyfodol.

Byddwn yn cynhyrchu adroddiad monitro 

blynyddol, gan adeiladu ar adroddiadau 

Cynhyrchu Ynni yng Nghymru Llywodraeth 

Cymru, a fydd yn disgrifio ein cynnydd yn erbyn 

y camau gweithredu a amlinellir yn y cynllun 

hwn, a hefyd yn erbyn metrigau allbynnau 

allweddol fel a ganlyn:

• Nifer y cartrefi y gwneir gwaith ôl-osod 

ynddynt

• Nifer yr adeiladau annomestig y gwneir gwaith

ôl-osod ynddynt

• Nifer y pwyntiau gwefru cerbydau modur a 

osodir

• MWau ynni adnewyddadwy a osodir

• Pympiau gwres a osodir

• Nifer yr arloesiadau ynni carbon isel

Er mwyn monitro’r metrigau hyn byddwn yn

defnyddio setiau data sydd ar gael yn gyhoeddus, 

fel y Gofrestr Tystysgrif Perfformiad Ynni, y 

Cynllun Tystysgrif Microgynhyrchu a Chronfa

Ddata Cynllunio Ynni Adnewyddadwy.

Byddwn yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o’r 

metrigau hyn ar sail data presennol ac yn monitro 

newidiadau yn flynyddol.

Byddwn hefyd yn olrhain lleihad mewn

allyriadau carbon, ond rydym yn cydnabod y 

bydd data sydd ar gael ar ei hôl hi rai 

blynyddoedd. 

Bydd y cynllun cyfan yn cael ei ddiweddaru o 

leiaf bob pum mlynedd i ystyried ffactorau 

allweddol, gan gynnwys: 

• Newidiadau polisi ar lefel Llywodraeth y DU 

a Llywodraeth Cymru

• Newidiadau mewn costau ac effeithiolrwydd

technolegau

• Cynnydd hyd yma. 

“Byddwn angen i rai eraill i weithio gyda 

ni fel rhan o’n bwrdd cynghori. 

Bydd angen rheolwr rhaglenni cyflawni 

arnom i gefnogi cyflawni, monitro a 

diweddaru’r cynllun hwn. Gofynnwn bod 

Llywodraeth Cymru’n ystyried sut allai

gefnogi’r gofyniad hwn am adnoddau.”

Yr hyn a ofynnwn gan rai eraill
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