
HyNet North West

Mae HyNet North West yn brosiect dal hydrogen a charbon newydd cyffrous yng 
ngogledd-orllewin Lloegr a gogledd Cymru. Mae’n paratoi’r ffordd ar gyfer dyfodol 
mwy cynaliadwy a fydd yn cyfrannu’n sylweddol at dargedau ‘sero-net’ rhanbarthol 
a chenedlaethol, gan greu a diogelu swyddi lleol. Bydd cynhyrchu hydrogen, sydd 

wrth wraidd HyNet, yn allweddol i ddarparu ynni glân i ddiwydiant y DU.  

Mae gogledd-orllewin Lloegr a gogledd 
Cymru yn lleoliadau delfrydol i dyfu economi 
hydrogen y DU. Bydd sefydlu rhwydwaith 
hydrogen yn rhoi hwb i ddiwydiannau lleol 
gan leihau allyriadau carbon deuocsid (CO2). 
Bydd yn helpu i sefydlu’r DU fel arweinydd ar 
gyfer arloesi diwydiannol glân.

Gogledd-orllewin Lloegr sydd â’r nifer mwyaf 
o swyddi gweithgynhyrchu mewn unrhyw 
ranbarth yn y DU, gan gyflogi 345,000 o 
bobl yn 2019. Bydd HyNet yn diogelu swyddi 
gweithgynhyrchu medrus iawn sy’n bodoli 
eisoes, yn ogystal â chreu miloedd yn fwy o 
gyfleoedd cyffrous a hirdymor newydd.

Mae gan HyNet y potensial i ddatgarboneiddio 
un o glystyrau mwyaf y DU o safleoedd 
diwydiannol. Mae’r ardal o amgylch HyNet yn 
cynnwys crynodiad uchel o weithgynhyrchwyr 
ynni-ddwys, sy’n cwmpasu amrywiaeth o 
ddiwydiannau: gan gynnwys cemegau, gwydr 
a phuro olew a bwyd, papur a modurol.

Bydd HyNet yn helpu i sicrhau dyfodol 
y safleoedd hyn trwy eu galluogi i 
ddatgarboneiddio naill ai drwy ddefnyddio 
hydrogen carbon isel fel tanwydd neu drwy 
ddal CO2 yn uniongyrchol. Bydd hyn yn 
gwneud gogledd-orllewin Lloegr a gogledd 
Cymru yn lleoedd mwy deniadol i fuddsoddi 
mewn diwydiant a swyddi.

Bydd galluogi hydrogen yng ngogledd-
orllewin Lloegr yn caniatáu i ddiwydiannau 
lleol barhau yn hyfyw trwy gadw allyriadau 
carbon yn isel.

Gallai buddsoddi mewn hydrogen ddatgloi £18 
biliwn mewn Gwerth Ychwanegol Crynswth 
(mesur gwerth nwyddau a gwasanaethau o 
fewn ardal) erbyn 2035 a chefnogi 75,000 o 

swyddi ychwanegol yn y DU.

Yn 2030, bydd tua 30 TWh (awr terawatt 
- mesur o ynni) y flwyddyn o hydrogen yn 
cael ei gyflenwi gan HyNet fel ynni i wresogi 
adeiladau, ac fel tanwydd ar gyfer trafnidiaeth, 

cynhyrchu pŵer a diwydiant.

Bydd HyNet yn sicrhau gostyngiad i allyriadau 
carbon deuocsid (CO2) o oddeutu 10 miliwn 
tunnell o garbon y flwyddyn erbyn 2030, sy’n 
cyfateb i dynnu 4 miliwn o geir oddi ar y ffyrdd.
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