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CYFLWYNIAD
Rwyf yn cymryd diddordeb personol a gwleidyddol mewn
hyrwyddo newid o betrol a diesel i dechnoleg gyriad newydd,
gwyrddach.
Mae gennyf ddiddordeb yn y cerbyd modur erioed, o safbwynt
trafnidiaeth, peirianneg a rhesymau esthetig, ond rwy’n
ymwybodol iawn o’r niwed y mae petrol a diesel yn ei achosi i’n
hamgylchedd, o ran nwyon tŷ gwydr ac allyriadau gronynnau.
Mae dealltwriaeth gynyddol o’r niwed amgylcheddol hwn yn un o’r
prif ffactorau sy’n llywio amcanion y polisi a osodwyd yn rhyngwladol mewn perthynas â thechnoleg
gyriad newydd a glanach. Mae’r nodau hyn yn mynd law yn llaw â chamau i wella dewisiadau
trafnidiaeth gyhoeddus dorfol.
Mae cynigion wedi’u cyflwyno i ddiddymu ceir petrol a diesel newydd yn y DU yn raddol erbyn 2040.
Mae eraill, gan gynnwys fy mhlaid i, Plaid Cymru, yn annog targedau mwy uchelgeisiol fyth. Ond
beth bynnag yw’r amserlen benodol, rydym yn anelu at newid radical, ac rydym ni yng Nghymru yn
wynebu dewis:
rydym naill ai’n gadael i newid ddigwydd i ni a cheisio ‘ymdopi’ â’r newid hwnnw gystal ag y
gallwn, neu rydym yn croesawu’r newid hwnnw, ac yn ceisio aros yn gyfartal â chyflymdra’r
newid, neu’n well fyth, â’n trwynau ar y blaen. Yn fy marn i, dylem ddewis yr olaf.
Roedd astudiaeth a gyhoeddwyd gan HSBC yn 2018 yn tynnu sylw at faint yr her. Dangosodd mai
Cymru sydd â’r seilwaith gwaethaf o bell ffordd ar gyfer gwefru cerbydau trydan yn y DU, gyda dim
ond 31 o bwyntiau gwefru a ariennir yn gyhoeddus ar gael yng Nghymru, o’u cymharu â 743 yn yr
Alban, 185 yng Ngogledd Iwerddon a 2,862 yn Lloegr.
Roedd ffigurau y pen yn rhoi darlun mwy llwm. Roedd gan yr Alban un pwynt gwefru ar gyfer pob
7,127 o bobl, tra bod cyfran Cymru yn wirioneddol syfrdanol, un pwynt gwefru i bob 98,806 o bobl.
Felly beth nesaf i Gymru?
Yn y trafodaethau diweddar ar y gyllideb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, gwelwyd y
Gweinidogion yn cytuno i ymrwymo £2m tuag at ddatblygu rhwydwaith gwefru cyflym
cenedlaethol. Gyda’r cynlluniau gwariant hynny’n dal i gael eu datblygu, dylem fod yn dysgu o arfer
gorau mewn mannau eraill.
Gallai dysgu o brofiad yr Alban fod yn werthfawr i ni, ac yn dilyn ymweliad ymchwiliol â’r Alban,
rwy’n falch o allu cyflwyno’r adroddiad byr hwn i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad
Cenedlaethol Cymru fel rhan o’i ymchwiliad i Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan.

Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn.
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Y TIRLUN YN YR ALBAN
Ymwelais â’r Alban ym mis Mawrth 2019, gan gwrdd â swyddogion o Lywodraeth yr Alban a
Chyngor Dinas Dundee. Gallai Llywodraeth yr Alban roi trosolwg i mi o strategaethau cenedlaethol,
tra cafodd Dundee ei ddewis oherwydd enw da’r ddinas fel arloeswr wrth gyflwyno seilwaith EV.
Efallai mai’r argraff fwyaf trawiadol a gefais yn fy nhrafodaethau â Llywodraeth yr Alban a Chyngor
Dinas Dundee oedd bod hwn yn faes polisi sydd wedi’i hen sefydlu ganddynt.
Y penawdau cyfredol ynghylch mabwysiadu cerbydau allyriadau isel iawn (ULEV) yn yr Alban yw:





Yn 2018 (data Ionawr-Hydref), roedd 4.6% o’r ceir newydd a gofrestrwyd yn yr Alban yn isel
o ran carbon (trydan batri, plwg hybrid, hybrid llawn neu ymestyn terfyn)1
Mae twf yng nghofrestriad cerbydau EV a cherbydau trydan plwg hybrid (PHEV) yn uwch yn
yr Alban (twf o 46%) dros y flwyddyn ddiwethaf nag yng ngweddill y DU (33%)2
Mae dros 10,000 o gerbydau allyriadau isel iawn bellach wedi’u trwyddedu yn yr Alban (hyd
ddiwedd 2018)3
Dywedodd 41% o’r ymatebwyr i Arolwg Aelwydydd yr Alban yn 2017 y byddent yn ystyried
prynu car trydan neu fan drydan o’i gymharu â 36% yn 20164

Mae llawer o waith i’w wneud o hyd, ac mae llawer o heriau yn wynebu Llywodraeth yr Alban o
ganlyniad i’w llwyddiant wrth iddynt ddilyn eu hagenda ULEV, ond beth am i ni asesu sut y maent
wedi cyrraedd y pwynt hwn.

1

Data swyddogol gan Gymdeithas Gweithgynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron (SMMT).
Data swyddogol gan Gymdeithas Gweithgynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron (SMMT).
3
Data swyddogol gan Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU (DfT).
4
Data swyddogol o Arolwg Aelwydydd Yr Alban 2016.
2
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Y SBARDUN AR GYFER NEWID
Switched On Scotland: A Roadmap to Widespread Adoption of Plug-in Vehicles (2013)5
Mae Deddf Newid Hinsawdd (yr Alban) 2009 yn pennu targedau mwyaf uchelgeisiol y byd o ran
lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae’n cynnwys targed i leihau allyriadau o 80% o leiaf erbyn
20506, yn ogystal â datgarboneiddio’r sector trafnidiaeth ffyrdd yn llwyr, a tharged interim i leihau
allyriadau o 42% erbyn 2020, ac mae’r wlad ar y trywydd iawn i gyflawni hyn7.
Er mwyn gwneud hynny, lluniodd Transport Scotland eu cynllun yn 2013 drwy gyfres o weithdai,
wedi’u hategu gan fewnbwn gan Fwrdd Strategol Cerbydau Trydan, a oedd yn cynnwys arbenigwyr
yn eu maes. Ymgynghorwyd â 120 o arbenigwyr o 78 o sefydliadau gwahanol yn y broses o lunio’r
cynllun, wedi’i ategu gan ymgynghoriad ychwanegol â rhanddeiliaid eraill.
Meysydd ffocws:
Nododd y cynllun bum maes ffocws allweddol a fyddai’n eu galluogi i arwain y ffordd o ran annog
mabwysiadu cerbydau trydan:






darparu arweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus
gwneud buddsoddiadau strategol
hybu cymhellion
symbylu rhanddeiliaid allweddol
allgymorth ac addysg

O fewn y meysydd ffocws hynny, byddai nifer o gamau gweithredu allweddol yn cael eu llywio gan
Lywodraeth yr Alban, megis gosod pwyntiau tâl ym mhob un o brif adeiladau’r Llywodraeth erbyn
diwedd 2014 a disodli pob cerbyd Llywodraeth yn raddol â dewisiadau amgen (gweler y rhestr lawn
o gamau gweithredu yn Atodiad 1), gyda’r nod o gyflawni saith nod allweddol:
1. Fframweithiau Polisi – ymgorffori cerbydau trydan ym mhob maes polisi perthnasol er
mwyn hybu cynnydd o ran newid yn yr hinsawdd, ansawdd aer, ynni adnewyddadwy,
diogelu ynni ac iechyd y cyhoedd
2. Datblygu’r Farchnad – gwneud cerbydau trydan yn fwy dymunol na dewisiadau tanwydd
ffosil amgen
3. Ailwefru – defnyddio seilwaith ar gyfer ailwefru sy’n gyfleus, yn ddiogel ac wedi’i dargedu
ymhob rhan o’r Alban er mwyn diwallu anghenion y farchnad o ran gwefru
4. Trafnidiaeth Gynaliadwy – hyrwyddo systemau trafnidiaeth mwy cynaliadwy yn hytrach
nag ychwanegu at broblemau sy’n bodoli eisoes
5. Systemau Ynni – sicrhau bod grid ynni’r Alban yn cefnogi twf yn y farchnad o ran cerbydau
trydan, a gwneud hynny’n fwy technolegol ddeallus drwy wefru rheoledig a storfeydd ynni
gwasgaredig
6. Cyfle Economaidd – cydnabod sut y byddai arweiniad cynnar o ran datblygu cerbydau
trydan yn creu swyddi ac yn gwneud busnesau’r Alban yn fwy cystadleuol

5

Transport Scotland, (2013). Switched On Scotland: A Roadmap to Widespread Adoption of Plug-in Vehicles.
https://www.transport.gov.scot/media/30506/j272736.pdf
6
Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd (Yr Alban)(2009). Tudalen 1.
7
Llywodraeth Yr Alban, (2015). Adroddiad Yr Alban ar gynnydd tuag at gyflawni’r targed interim.
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/report/2015/10/scottish-reportprogress-towards-meeting-interim-target/documents/00487838-pdf/00487838-pdf/govscot%3Adocument
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7. Cyfathrebu ac Addysg – cynyddu ymwybyddiaeth o gerbydau trydan a hyder pobl ynddynt
i annog mabwysiadu ehangach
Buddsoddodd y Llywodraeth £14m yn 2013-15 i gefnogi gwaith ar draws yr agenda cerbydau carbon
isel, gyda £8m yn cael ei fuddsoddi mewn seilwaith gwefru drwy gynllun Plugged on Places oedd
yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth y DU. Rhoddwyd pwyntiau gwefru cyflym o leiaf bob 50 milltir
ar rwydwaith priffyrdd y wlad er mwyn galluogi teithiau trydan estynedig.
Er mwyn annog pobl i fanteisio ar lefel leol, defnyddiodd Llywodraeth yr Alban ac Awdurdodau
Lleol bwerau cynllunio, parcio a rheoli traffig lleol i annog pobl i fabwysiadu cerbydau trydan, gan
gynnig 100% o gyllid ar gyfer gosod pwyntiau gwefru cartref a defnyddio polisïau caffael i
gefnogi’r broses o fabwysiadu cerbydau trydan mewn fflydoedd Cyngor a thacsis.
Datblygu’r Farchnad:
Mae llywodraethau’r Alban a’r DU eisoes wedi rhoi nifer o gymhellion ar waith i leihau cost prynu
cerbydau trydan a gosod pwyntiau gwefru, gan gynnwys grantiau, cymhellion ariannol, a
manteision lleol megis darparu trydan neu barcio am ddim.
O ran marchnata’r cerbydau eu hunain, roedd yr Alban yn cydnabod mor hanfodol yw bod cerbydau
ULEV yn cael eu hyrwyddo o ran eu costau a’u cynilion oes gyfan.
Ceir nifer o astudiaethau achos o’r Alban a’u hymdrechion cynnar i geisio arwain y ffordd a chael
cerbydau EV ar yr agenda drwy gyflwyno sioeau teithiol a mentrau ar draws y wlad.
Er enghraifft, cynhaliodd Cyngor Scottish Borders sioe deithiol EV dros bum niwrnod mewn trefi ar
draws yr awdurdod lleol ym mis Ebrill 2013, lle gallai pobl siarad â staff y cyngor a
gweithgynhyrchwyr cerbydau i gael gwybod mwy am gerbydau EV, sut y cânt eu gwefru ac a fyddai
cerbyd o’r fath yn fuddiol iddynt.
Mae Cwricwlwm Rhagoriaeth Education Scotland, sy’n paratoi pobl ifanc ar gyfer byd sy’n prysur
newid yn yr 21ain ganrif, yn cynnwys ffocws ar gerbydau ULEV.
Mae Cronfa Sgiliau Carbon Isel yr Alban yn helpu cyflogwyr i hyfforddi eu gweithlu mewn meysydd
fel cynnal a chadw, gwasanaethu ac atgyweirio cerbydau ULEV, ac mae colegau yn yr Alban bellach
yn cynnig hyfforddiant o’r fath.
Y Rhwydwaith Ailwefru:
Drwy’r buddsoddiad a ddarperir gan Transport Scotland, gall modurwyr wneud cais i’r
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni am 100% o gyllid i osod pwynt gwefru cartref ar gyfer eu cerbyd
trydan. Gall sefydliadau preifat wneud yr un peth ar gyfer eu hadeiladau. Gall busnesau yn yr Alban
fanteisio ar fenthyciad di-log o hyd at £50,000 ar gyfer cerbydau ULEV, gyda thymor ad-dalu o hyd
at chwe blynedd.
Mae’n ymddangos bod yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST) wedi bod yn hanfodol i’r Alban yn ei
gwaith o annog mabwysiadu technoleg ULEV – yn enwedig buddsoddi yn y rhwydwaith gwefru.
Er mwyn ategu safleoedd cyhoeddus yr awdurdodau lleol, mae’r EST yn cynnig grantiau gweithle i
helpu sefydliadau i osod seilwaith gwefru cerbydau EV ar eu safleoedd8. Gall sefydliadau fod yn
gymwys i gael cymorth grant os ydynt yn bodloni un neu ragor o’r meini prawf canlynol:

8

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni – Yr Alban. https://www.energysavingtrust.org.uk/scotland
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• Yn gweithredu cerbydau EV ar hyn o bryd, neu fod ganddynt gynlluniau cadarn i’w cyflwyno yn y
dyfodol agos
• Cyflogi staff sy’n gyrru cerbydau EV ac a fyddai’n elwa o allu eu gwefru yn y gwaith
• Yn gallu gwneud pwynt gwefru yn hygyrch i’r cyhoedd
• Wedi’i leoli mewn safle strategol allweddol ar gyfer y seilwaith gwefru
• Gweithredu maes parcio mawr (dros 50 bae parcio)
Hyd yn hyn, mae 461 o bwyntiau gwefru gweithle wedi’u gosod gyda’r arian hwn a’r EST sydd â’r
dasg o ddarparu 350 o bwyntiau gwefru gweithle yn y flwyddyn ariannol 2018/19.9
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Mae’r EST hefyd yn rhedeg y Cynllun Gwefru Cerbydau Trydan Gartref10 i helpu i ariannu pwyntiau
gwefru domestig.
Ers 2012, mae 1,928 o bwyntiau gwefru domestig wedi’u gosod gyda’r arian hwn, a’r EST sy’n
gyfrifol am ddarparu 1,200 o bwyntiau gwefru domestig yn y flwyddyn ariannol 2018/19.11
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Er bod yr EST yn gweithredu yng Nghymru, nid yw’n ymddangos ei fod yn ymgymryd â gwaith
penodol sy’n gysylltiedig â cherbydau EV yng Nghymru ar hyn o bryd.
Gall Llywodraeth yr Alban hefyd ddarparu hyd at 25% o arian cyfatebol ar gyfer awdurdodau lleol
sy’n dymuno gwneud cais am grantiau Llywodraeth y DU i osod pwyntiau gwefru preswyl ar y
stryd12.
Mae’n werth nodi bod Llywodraeth yr Alban ar hyn o bryd yn rhoi cymhorthdal llawn i’r defnydd
o drydan o’i 1,000 o bwyntiau gwefru sydd ar gael i’r cyhoedd, felly dim ond talu am wefru
domestig mae perchnogion cerbydau EV.
Roedd yr Alban hefyd wedi elwa ar un o’r wyth prosiect a ddewiswyd ar gyfer cynllun Plugged in
Places Llywodraeth y DU, sy’n cael ei redeg gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV)13.
9

Data swyddogol a ddarparwyd gan Transport Scotland.
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Cynllun Gwefru Cerbydau Trydan Gartref.
https://www.energysavingtrust.org.uk/transport/electric-vehicles
11
Data swyddogol a ddarparwyd gan Transport Scotland.
12
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Cynllun Gwefru Preswyl ar y Stryd.
https://www.energysavingtrust.org.uk/transport/local-authorities/street-residential-chargepoint-scheme
10
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Cynlluniwyd prosiectau Plugged in Places i fabwysiadu gwahanol ddulliau o sefydlu cynlluniau
gwefru cerbydau, gyda chymorth arian cyfatebol gan OLEV. Bwriad hyn oedd archwilio
effeithiolrwydd gwahanol strategaethau, lleoliadau a mathau o bwyntiau gwefru, ac ers i’r cynllun
ddod i ben, mae’r Alban wedi bwrw iddi o ddifrif gyda’u seilwaith gwefru.
Amcanion Trawsbynciol:
Roedd cynllun 2013 yn nodi’r ffordd ymlaen drwy nodi’r cynnydd angenrheidiol yn y dyfodol ar
draws yr holl randdeiliaid yn yr Alban a chamau penodol a oedd i’w cymryd gan Lywodraeth yr
Alban i helpu i sefydlu’r farchnad ar gyfer cerbydau trydan.
Roedd ein cymheiriaid yn yr Alban yn cydnabod y byddai cyflawni gweledigaeth y cynllun yn gofyn
am weithredu parhaus ym mhob un o’r saith maes a amlinellir, ac y byddai methu gwneud hynny yn
peri i gynnydd fod yn araf ac aneffeithlon. Mae cyflawni hefyd yn galw am ymagwedd strategol
hirdymor sy’n arwain at gamau gweithredu trawsbynciol ac nid mentrau unigol.
Mae’r £2m a sicrhawyd gennym ym Mhlaid Cymru fel rhan o gytundeb cyllideb gyda Llywodraeth
Cymru i fynd tuag at ddatblygu seilwaith gwefru cyflym i Gymru14 yn hwb i’w groesawu i’r nifer
presennol o bwyntiau gwefru yn y wlad, ond nid yw’n ddim ond deigryn yn y môr o’i gymharu â’r
hyn sydd ei angen. Mae hefyd angen iddo fod yn rhan o gynllun buddsoddi strategol hirdymor i
annog mabwysiadu cerbydau EV ledled y wlad.

13

Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel. (2013). Plugged in Places.
https://www.gov.uk/government/publications/plugged-in-places/plugged-in-places
14
Llywodraeth Cymru. (2017). Cyllideb Derfynol 2018-19. Cyllideb Newydd i Gymru. [ar-lein] Ar gael yn:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-06/nodyn-esboniadol-2018-2019.pdf
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CHARGEPLACE SCOTLAND
ChargePlace Scotland (CPS)15 yw’r rhwydwaith cenedlaethol o bwyntiau gwefru cerbydau EV
cyhoeddus yn yr Alban. Mae bron i 1,000 o bwyntiau gwefru sydd ar gael i’r cyhoedd ar rwydwaith y
CPS, gan gynnwys dros 175 o wefryddion cyflym 50kW sy’n gallu gwefru’r cerbyd EV i 80% mewn 25
munud.
Yn yr Alban, dim ond 2.78 milltir yw’r pellter cyfartalog o unrhyw leoliad penodol i’r pwynt gwefru
cyhoeddus agosaf – yr isaf ym Mhrydain Fawr, lle mae’r cyfartaledd yn 4.09 milltir16.
Defnydd o’r Rhwydwaith17:
Blwyddyn

Cyfanswm Sesiynau Gwefru

Cyfanswm
Cilowat-Awr

Milltiroedd EV a ddarperir

2015

148,832

936,860.519

3,406,766

2016

298,762

2,108,257.077

7,666,389

2017

424,865

3,516,945.481

12,788,893

Nodau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19:
Ers 2012, mae Llywodraeth yr Alban wedi buddsoddi dros £15m yn natblygiad rhwydwaith y CPS.
Mae’n gweithio ar gynllun buddsoddi gwerth £15m pellach ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19, ar
1,500 o bwyntiau gwefru newydd ychwanegol i’w gosod mewn cartrefi, mewn busnesau ac ar dir
awdurdod lleol.
Partneriaeth Awdurdod Lleol:
Cynigir grantiau i awdurdodau lleol i osod gwefryddion naill ai ar dir cyhoeddus i greu’r rhwydwaith
cenedlaethol, neu yn eu depos i gefnogi cerbydau eu fflyd o gerbydau EV. Mae Llywodraeth yr
Alban wedi anelu at osod 150 o bwyntiau gwefru cyhoeddus yn y flwyddyn ariannol 2018/19.
Yr A9 Drydan:
Yr A9 Drydan18 yw ffordd EV-barod hiraf yr Alban. Cyfeirir ati fel esiampl i ddangos bod cerbydau EV
yn cynnig manteision i fodurwyr mewn ardaloedd gwledig yn yr Alban, yn ogystal ag ardaloedd
trefol.
Bydd yn darparu ‘canolfannau’ pwyntiau gwefru yn ac o amgylch cymunedau lleol ar hyd y A9. Bydd
pob canolfan yn darparu sawl pwynt gwefru, gyda mynediad at gyfleusterau cysylltiedig. Yn ogystal
â’r 12 lleoliad gyda gwefryddion sydd eisoes ar y llwybr, bydd 30 o leoliadau ychwanegol yn destun
ymchwil ar gyfer eu datblygu yn y blynyddoedd nesaf.
Gweithredwr Rhwydwaith Pwyntiau Gwefru – ‘ y swyddfa gefn’:
Fel gweithredwr y rhwydwaith, mae CPS yn darparu system ‘cefn swyddfa’ ar gyfer holl bwyntiau
gwefru’r Alban a ariennir gan Lywodraeth yr Alban, waeth pwy sy’n darparu’r pwynt gwefru. Mae’r
adnodd craidd sengl hwn yn cynnig nifer o fanteision:
15

ChargePlace Scotland. http://www.chargeplacescotland.org
Cofrestrfa Pwyntiau Gwefru Genedlaethol y DU. https://www.national-charge-point-registry.uk/
17
Data swyddogol a ddarparwyd gan Transport Scotland.
18
Yr A9 Drydan. https://chargeplacescotland.org/electrica9/
16
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desg gymorth gwasanaeth cwsmeriaid 24 awr
gwefan wefru a map
presenoldeb penodol ar y cyfryngau cymdeithasol
Y gallu i drwsio diffygion bach o bell
Cerdyn talu sengl i’r Alban gyfan
System rheoli diffygion uwch
Casglu data y gellir ei ddefnyddio wedyn i fapio’r galw ac ati

Dyfarnwyd y contract gweithredu rhwydwaith pwyntiau gwefru cyfredol i Charge Your Car Ltd
(sydd bellach yn eiddo i BP Chargemaster Ltd) yn 2016.
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ANNOG CYRFF CYHOEDDUS I GYMRYD YR AWENAU
Roedd Transport Scotland a Chymdeithas Prif Swyddogion Trafnidiaeth yr Alban (SCOTS) yn
cefnogi’r ymgynghoriaeth Urban Foresight wrth gyhoeddi Fframwaith Cenedlaethol o Gymhellion
Lleol ar gyfer Cerbydau Trydan (2016)19. Nododd amrywiaeth o fesurau y gallai awdurdodau lleol eu
rhoi ar waith i annog mabwysiadu cerbydau trydan a cherbydau hybrid.
Roedd y mesurau hyn yn cwmpasu pedwar maes allweddol:





Parcio
Rheoliadau Cynllunio ac Adeiladu
Mynediad i Ffyrdd a Gwefru
Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat

Roedd yn rhaid i’r cymhellion a gynigiwyd yn y fframwaith basio dau brawf: roedd yn rhaid iddynt
wella mantais gymharol cerbyd ULEV dros gerbyd cymesur gyda gyriad tanwydd ffosil, a bu’n rhaid
iddynt gymell buddsoddi mewn cerbydau ULEV neu seilwaith ailwefru.
Roedd cymhellion parcio yn cynnwys parcio wedi’i ddisgowntio, parcio am ddim neu barcio â
blaenoriaeth i berchnogion cerbydau ULEV, yn ogystal â lleihau lleoedd parcio ar gyfer cerbydau
allyriadau uchel a chael lleoedd parcio penodol ar gyfer clybiau ceir os oeddent yn defnyddio
cerbydau ULEV.
Roedd cymhellion Rheoliadau Cynllunio ac Adeiladu yn gysylltiedig â chynnwys parcio gwefru
cerbydau ULEV pwrpasol ar gyfer datblygiadau newydd, gan sicrhau bod parodrwydd ar gyfer ULEV
yn cael ei bennu mewn codau adeiladu, a bod gosod pwyntiau gwefru wedi’i ddynodi fel hawl
datblygu a ganiateir.
Wrth ystyried Mynediad i Ffyrdd, byddai cerbydau ULEV yn cael defnyddio lonydd sydd wedi’u
neilltuo ar gyfer bysiau a cherbydau sy’n cario llawer o bobl, yn ogystal â chael eu heithrio o
dollffyrdd/taliadau ffyrdd, ond byddai mabwysiadu parthau allyriadau isel/di-garbon sy’n cael eu
hannog yn arwain at gosbau neu gyfyngiadau ar gerbydau allyriadau uchel sy’n cael mynediad i
rannau penodol o unrhyw dref neu ddinas.
Mae’r cymhellion ar gyfer Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yn dilyn tueddiad tebyg, ond fel y
gwelwn yn yr astudiaeth achos ar gyfer Dundee y cyfeirir ato yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn,
gall cael y sector ei hun ar eich ochr wneud gwahaniaeth sylweddol o ran annog mabwysiadu
cerbydau EV. Mae gostyngiad yn y ffioedd trwyddedu ar gyfer tacsis a cherbydau hurio preifat
trydan yn yr Alban, a gellir codi’r cwota ar nifer y trwyddedau tacsi a roddir i gwmni os yw eu fflyd yn
cynnwys cerbydau trydan.
O ran Caffael, dylai defnydd y sector cyhoeddus o dacsis a chlybiau ceir nodi’r angen i ddefnyddio
cerbydau ULEV. Bu hyn yn arbennig o effeithiol yn Dundee.
Mae cymhellion wedi’u targedu wedi chwarae rôl allweddol wrth annog mabwysiadu cerbydau EV
yn yr Alban.

19

Fframwaith Cenedlaethol o Gymhellion Lleol ar gyfer Cerbydau Trydan. (2016). Urban Foresight, tud.2-27.
Ar gael yn: https://urbanforesight.org/wp-content/uploads/2016/11/REP-1409-TS-A-National-Framework-forLocal-Incentives.pdf
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MYFYRIO AR YMCHWYDD EV YR ALBAN
Switched On Scotland Phase Two: An Action Plan for Growth (2017)20
Erbyn 2017, roedd Llywodraeth yr Alban yn teimlo bod cynnydd da wedi’i wneud, ond nododd dri
phwynt allweddol y byddai angen parhau i roi sylw iddynt er mwyn parhau i wthio’r agenda ULEV:




Lleihau’r gost o fod yn berchen ar a gyrru cerbyd ULEV
Gwneud cerbydau ULEV yn ddewis cyfleus ar gyfer anghenion a ffyrdd o fyw gyrwyr
Hyrwyddo newid mewn diwylliant lle y caiff cerbydau ULEV eu cydnabod yn gyffredinol fel
dewis amgen i gerbydau peiriant tanio mewnol

Roedd Transport Scotland eisoes wedi buddsoddi £3.7m i gefnogi’r gwaith o osod pwyntiau gwefru
mewn 1,100 o gartrefi a 350 gweithle, yn ogystal â £3.5m i gyflwyno 350 cerbyd EV i 50 o fflydoedd y
sector cyhoeddus drwy gydweithio â’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.
Roedd cefnogi mabwysiadu cerbydau ULEV ar raddfa fawr erbyn 2017 yn ffurfio rhan ganolog o
nifer o bolisïau cenedlaethol pwysig yn yr Alban, gan gynnwys Cynllun Drafft Newid yn yr Hinsawdd
2017, Strategaeth Drafnidiaeth Genedlaethol 2016 ar ei newydd wedd, adroddiad Aer Glanach i’r
Alban 2015 a Strategaeth Ynni Ddrafft yr Alban 2017. Mae’r rhan fwyaf o strategaethau trafnidiaeth
lleol yn yr Alban yn cynnwys cyfeiriadau at gerbydau ULEV hefyd.
Ymhlith y cyflawniadau nodedig eraill roedd y ffaith bod Llywodraeth yr Alban wedi cyflwyno 82 o
gerbydau EV i glybiau ceir ledled y wlad, a oedd yn fwy na gweddill y DU gyda’i gilydd ar y pryd,
gyda phwyntiau gwefru yn cael eu gosod mewn 11 terfynfa fferi a thros 50 o orsafoedd ledled Alban
erbyn diwedd 2017.
Ar ôl cynnig 37 o gamau gweithredu yn cwmpasu ystod eang o feysydd yn 2013, erbyn 2017 a
dyfodiad y cynllun hwn ar gyfer twf, roedd Llywodraeth yr Alban wedi setlo ar 10 o gamau
gweithredu mwy penodol yn ymwneud â seilwaith a chymorth, gwasanaethau symudedd trydanol,
a helpu i wireddu manteision cerbydau EV (gweler y rhestr lawn o 10 cam gweithredu yn Atodiad 2).

20

Transport Scotland, (2017). Switched On Scotland Phase Two: An Action Plan for Growth
https://www.transport.gov.scot/media/39306/switched-on-scotland-phase-2.pdf
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CYNGOR DINAS DUNDEE – ASTUDIAETH ACHOS
Roeddwn i wedi clywed am waith Dundee yn hyrwyddo cerbydau EV. Roedd sylw’r wasg a’r
cyfryngau cymdeithasol i amrywiol fentrau wedi dal fy llygad. Roeddwn i’n clywed straeon
cadarnhaol. Roedd angen i mi ymweld.
Mae gan Dundee enw da fel dinas ‘jam, jiwt a newyddiaduraeth’. Wel, at yr hen draddodiadau
sy’n ymwneud â ffrwythau meddal, brethyn a’r gair ysgrifenedig, ychwanegwch angerdd
newydd ... am gerbydau trydan!
Mae hon yn ddinas sydd wedi ailddyfeisio ei hun, fel y gwelwyd yn yr Amgueddfa V&A newydd ar y
glannau a’r diwydiant chwarae gemau ffyniannus, ac mae annog technoleg cerbydau newydd yn
gweddu’n dda i hynny.
Mae wedi digwydd mewn llai na degawd. Roedd gan Dundee broblem ansawdd aer ddifrifol. Roedd
y dopograffeg leol yn gwaethygu effeithiau nodweddiadol llygredd trafnidiaeth a diwydiannau. Fe
wnaeth swyddogion allweddol ar y Cyngor nodi cerbydau ULEV fel rhan o’r ateb, a dyma fwrw iddi i
drawsnewid y ddinas, ac ennill cefnogaeth calonnau a meddyliau’r trigolion.
Amserlen:
2011 – Prynodd Cyngor Dinas Dundee bedwar car trydan a phedwar 7kW gwefrydd trwy gyllid grant
o 40%.
2012 – Gosodwyd y gwefrydd 50kW cyntaf, a chynyddwyd y fflyd cerbydau EV i 16.
2013 – Gyda chymorth grant, gosod gwefryddion fflyd ar gyfer depos a 4 gwefrydd 50kW cyflym at
ddefnydd y cyhoedd.
2014 –Defnyddio grantiau i osod gwefryddion pellach ar gyfer depos y cyngor a dechrau prynu
faniau trydan.
2015 – Dechrau datblygu strategaeth seilwaith EV ar draws y ddinas a seilwaith rhanbarthol
ehangach. Datblygwyd a chyflwynwyd cynnig ar gyfer prosiect dinasoedd GUL OLEV.
2016 – Ariannu cais llwyddiannus gwerth £1.86m, ac yna gwobr o £600,000 gan OLEV ar gyfer
seilwaith tacsis. Byddai’r cyllid yn cyfrannu tuag at dair canolfan cerbydau trydan strategol newydd
yn y ddinas a’r seilwaith rhanbarthol ehangach.
2017 – Dechreuwyd cynllunio’r ganolfan. Cymhellion polisi’r Cyngor ar gynlluniau EV mewn
perthynas â Thrwyddedu Tacsis, parcio am ddim i yrwyr cerbydau EV, gwefru am ddim i bawb.
Cynyddodd y Cyngor niferoedd y cerbydau EV i 68 a pharhaodd i wella seilwaith EV gyda grantiau
gan Lywodraeth yr Alban.
2018 – Cwblhau tair canolfan EV yn y ddinas.
Cais llwyddiannus am brosiect maes parcio EV yn cynnwys cyllid gan Ewrop, San Steffan a’r Cyngor.
Bydd pob lleoliad yn cynnwys 20 safle gwefru gyda gwefru llwyth dynamig ac ynni adnewyddadwy
ar ffurf ynni haul ac ynni wedi’i storio mewn batris.
2019 – Bydd y prosiectau meysydd parcio wedi’u cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn. Prosiect £2.5m
Llywodraeth yr Alban sy’n cynnwys seilwaith EV, gan gynnwys datblygiadau tai newydd sy’n
integreiddio gwefru cerbydau EV i bob tŷ a adeiledir. Mae fflyd cerbydau EV y Cyngor ar hyn o bryd
yn 102 o gerbydau ac mae’r fflyd o dacsis EV yn 16% o dacsis y ddinas.
12

PARTNERIAETHAU
Er mai swyddogion penderfynol o’r cyngor sy’n llywio’r newidiadau, ni allai hyn oll ddigwydd heb
gyfraniad a chefnogaeth partneriaid allweddol. Mae’r partneriaid yma’n cynnwys Transport
Scotland, OLEV, Swarco, SSE, Urban Foresight, Nissan, KIA, Michelin a mwy.
Mae cwmnïau tacsis ymhlith y partneriaid mwyaf allweddol yn lleol. Dywedodd cwmni tacsi 203020
o Dundee fod ei yrwyr wedi gyrru cyfanswm o dros 2.5m o filltiroedd trydan erbyn Mai 2017 a bod
pob gyrrwr yn arbed tua £120-£130 yr wythnos ar danwydd.
Roedd perchennog y cwmni, David Young, sydd yn anffodus wedi’n gadael erbyn hyn, yn gweld
synnwyr busnes o fanteisio ar wahanol gynlluniau cymhelliant y cyngor – gan gynnwys telerau
trwyddedu ffafriol a chyfleusterau gwefru am ddim – a newidiodd ei gerbydau am rai EV.
Buddsoddodd hefyd mewn seilwaith gwefru yn ei bencadlys. Mae tacsis EV bellach yn arwydd
gweladwy iawn o’r newid yn niwylliant trafnidiaeth Dundee.
Yn 2017, enwyd David Young ymhlith y 100 o bobl fwyaf dylanwadol yn y DU gan GreenFleet o ran
lleihau allyriadau carbon21.
Y cyhoedd fel partneriaid – mae 700 o yrwyr yn y ddinas wedi ymuno â menter parcio am ddim y
Cyngor, ac mae tair canolfan wefru wedi’u lleoli’n strategol ar draws y ddinas. Mae cynlluniau i
ddatblygu pedwaredd canolfan ar ffordd gyswllt fawr tua’r Gogledd yn y dyfodol agos.
Datblygwyr preifat – penderfynodd Tesla, ar ôl sylwi ar ddatblygiadau yn y ddinas, fuddsoddi yn y
gwaith o osod rhwydwaith o wefryddion cyrchfan ar gyfer cerbydau Tesla ar gyrion y ddinas.
Gan ddechrau gyda phedwar cerbyd EV a phedwar pwynt gwefru yn 2011, mae Cyngor Dinas Dundee
wedi adeiladu’n strategol hyd at bwynt lle’r oedd ganddo, ym mis Mai 2017, 83 cerbyd EV yn ei fflyd
ei hun, a oedd wedi gyrru dros filiwn o filltiroedd ac wedi cyflawni arbediad a amcangyfrifir o 70% ar
gost tanwydd. Mae’r niferoedd hynny wedi cynyddu ers hynny gyda thros 100 o gerbydau EV bellach
yn fflyd y cynghorau.
Ond yn hanfodol, gosododd y Cyngor y cywair i eraill ei ddilyn ac i ymuno fel partneriaid.
Y dyfodol – mae prosiectau EV cyfredol yn cynnwys dyblu fflyd cerbydau EV y cyngor, datblygu
pedwaredd ganolfan wefru, a datblygu prosiectau EV cymunedol.
Hyd yn oed yn y dyddiau cymharol gynnar hyn o fabwysiadu cerbydau, mae Cyngor Dinas Dundee yn
dangos beth ellir ei wneud.

21

Dundee Evening Telegraph. (2017). Dundee taxi boss makes influential list. Ar gael yn:
https://www.eveningtelegraph.co.uk/fp/dundee-taxi-boss-makes-influential-list/
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CYMRU – MEDDYLIAU AM EIN SEFYLLFA BRESENNOL
Fy mwriad gyda’r adroddiad hwn yw helpu i lywio’r ddadl yng Nghymru ar fabwysiadu EV. Yn yr
Alban, mae’r ddadl yn llawer mwy aeddfed, ac adlewyrchir hynny yn y seilwaith sydd wedi’i
ddatblygu’n sylweddol well.
Rwy’n cyflwyno’r adroddiad i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
fel rhan o’i ymchwiliad i’r seilwaith gwefru, ac wrth wneud hynny, rwy’n croesawu’r ymchwiliad
hwnnw fel arwydd bod Cymru bellach yn wirioneddol yn dechrau ymgysylltu â’r agenda cerbydau
EV/ULEV.
Tystiwch hefyd i’r cytundeb ar y gyllideb rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru sy’n darparu £2m
tuag at ddatblygu rhwydwaith gwefru cyflym cenedlaethol, ynghyd â datganiadau gan nifer o
awdurdodau lleol ar fentrau EV. Yn ogystal, trafododd y Cynulliad fy nghynnig am Fil cynllunio gwefru
cerbydau trydan ar 16 Mai 201822.

NDM6720 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:
1. Yn nodi cynnig am Fil cynllunio gwefru cerbydau trydan.
2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:
a) gosod canllawiau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd, boed hwy
yn adeiladau cyhoeddus neu yn dai;
b) sicrhau bod adeiladau newydd yn gorfod cynnwys pwyntiau gwefru ar
gyfer cerbydau trydan;
c) ei gwneud hi’n haws i bobl allu defnyddio cerbydau trydan er mwyn
lleihau allyriadau carbon.
Roeddwn yn falch o weld elfennau o’r bil arfaethedig hwn yn cael eu cynnwys mewn dogfen
sylweddol gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2019:
Ffyniant i Bawb: Cynllun Carbon Isel23
Mae hon yn ddogfen bellgyrhaeddol, sy’n cwmpasu llawer o sectorau o ynni i amaethyddiaeth, o dai
i ddiwydiant, ac wrth gwrs yn cynnwys dyfodol trafnidiaeth a cherbydau ULEV.
Mae nifer o adrannau perthnasol:
Mae polisi 5 yn cyfeirio at ganllawiau newydd o dan Bolisi Cynllunio Cymru sy’n ei gwneud
yn ofynnol i ddatblygiadau newydd nad ydynt yn rhai preswyl fod â phwyntiau gwefru mewn
o leiaf 10% o’r gofodau sydd ar gael.

22

Ap Iorwerth, Rhun (2018). Bil cynllunio gwefru cerbydau trydan. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar gael yn:
http://senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22008&Opt=0.
23
Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel. Llywodraeth Cymru. Ar gael yn:
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/190321-prosperity-for-all-a-low-carbon-wales-cy.pdf.
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Mae polisi 50 yn trafod cynyddu cyfran y cerbydau trydan gydag allyriadau isel iawn drwy
annog Llywodraeth y DU i gadw cymhelliannau i annog pobl i ddefnyddio cerbydau trydan
Mae polisi 51 yn amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi’r £2m y mae Plaid
Cymru wedi ei sicrhau tuag at greu rhwydwaith o bwyntiau gwefru cyflym er mwyn galluogi
cerbydau trydan i deithio’n bell ar hyd a lled Cymru
Mae polisi 52 yn ymwneud â nod Llywodraeth Cymru o leihau ôl troed carbon bysiau i sero
erbyn 2028
Mae polisi 53 yn ymwneud â ‘hyrwyddo a hwyluso’ trosglwyddiad cynnar i dacsis ULEV er
mwyn lleihau ôl-troed carbon Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat i sero erbyn 2028
Mae polisi 54 yn trafod ymrwymiad cyffredinol Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau
trafnidiaeth yn gyffredinol
Mae cynnig 4 yn ymwneud â sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio sicrhau bod pob car a
cherbyd nwyddau ysgafn newydd yn fflyd y sector cyhoeddus yn gerbydau ULEV erbyn 2025
a lle bo hynny’n ymarferol bosibl, yr holl gerbydau nwyddau trwm erbyn 2030
Mae cynnig 14 yn cyfeirio at Lywodraeth Cymru’n asesu potensial cynllun peilot i dreialu
trafnidiaeth gyhoeddus a thacsis ULEV mewn lleoliadau penodol er mwyn sefydlu’r dref
gyntaf yng Nghymru gyda thrafnidiaeth gyhoeddus drydan yn unig cyn cyflwyno cynlluniau
ehangach
Bydd cynnig 15 yn gweld Llywodraeth Cymru yn datblygu cynlluniau i ddatgarboneiddio
fflydoedd trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn hyrwyddo datgarboneiddio fflydoedd y sector
preifat yng Nghymru

Dyma bolisïau a chynigion cadarnhaol, ac rwyf yn eu croesawu fel camau i’r cyfeiriad iawn.
Byddwn yn cynnig ambell air o rybudd. Yn gyntaf, mae angen strategaeth ULEV benodol a phwrpasol
arnom, nid dim ond un sy’n cael ei chynnwys fel rhan o strategaeth ehangach ar leihau allyriadau
carbon. Mae’r cynllun yn nodi ‘[na] ddylai diffyg seilwaith ar gyfer gwefru fod yn rhwystr rhag
defnyddio cerbydau trydan yng Nghymru.’ Rwy’n anghytuno. Er ei bod yn debygol y bydd gwefru’n
digwydd amlaf yn y cartref, yn agos i’r cartref neu yn y gweithle, mae’n rhaid cael rhwydwaith
gwefru gweladwy, hygyrch a dibynadwy er mwyn rhoi hyder i bobl fynd yn drydanol.
Roedd fy mhrofiad i o yrru o fy etholaeth, Ynys Môn, i Fae Caerdydd yn haf 201824, mewn
partneriaeth â Renault UK, yn dystiolaeth o effaith diffyg seilwaith. Do, mi wnes i gyrraedd – ond
dim ond oherwydd i mi yrru drwy Loegr!
Nodir bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i fusnes a diwydiant yrru llawer o’r gwaith o gyflwyno’r
seilwaith gwefru; fodd bynnag, rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd gydnabod ei rôl a’i chyfrifoldeb ei
hun.
Hoffwn ategu bod angen i ni chwyldroi trafnidiaeth yn ei chyfanrwydd. Mae angen i ni gael
mwy o bobl allan o geir, wrth gwrs, a rhaid i fuddsoddi mewn cludiant cyhoeddus fod yn
flaenoriaeth genedlaethol. Ond bydd ceir yn parhau’n rhan hanfodol o’r tirlun trafnidiaeth yng
Nghymru, felly mae’n rhaid i ni eu gwneud yn fwy caredig i’r amgylchedd, sef yw, cerbydau
ULEV.

24

Gyrru’r dyfodol: Fy wythnos i mewn cerbyd trydan (2018). Rhun ap Iorwerth. Ar gael yn:
https://www.youtube.com/watch?v=KdNTcDyK8bo
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Gallai Llywodraeth Cymru naill ai aros i ddigon o bobl brynu cerbydau ULEV cyn gyrru ei
buddsoddiad ei hun yn y seilwaith, nad yw’n gwneud fawr o synnwyr i mi, neu y gallai wneud fel
y gwnaeth yr Alban, a gweld y gwerth gwirioneddol o fuddsoddi arian, amser ac ymdrech yn
awr i annog newid ymddygiad.
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CASGLIADAU
Ar ôl edrych ar brofiad yr Alban, mae’n fy nharo bod nifer o ofynion sylfaenol ar gyfer symud ymlaen
yma yng Nghymru. Mae gan yr Alban amryw o fodelau y gallem eu hefelychu (Mae Atodiadau 1 a 2
yn amlinellu nifer o elfennau allweddol i ddatblygu eu hagenda ULEV), ond gallwn grynhoi rhai
gwersi allweddol a ddysgais ynglŷn â gweithredoedd ac egwyddorion allweddol fel a ganlyn:
Arweinyddiaeth – Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos mewn ffordd lawer mwy deinamig bod
bwrw ymlaen â’r agenda EV yng Nghymru yn flaenoriaeth amlwg, fel rhan o’r daith tuag at sicrhau
dyfodol carbon isel. Dylai cyflymu’r defnydd o ULEV fod yn nod cenedlaethol clir.
Buddsoddi – Rhaid ategu datganiadau cyhoeddus o uchelgais EV gyda buddsoddiad sylweddol.
Strategaeth – Mae angen gwneud penderfyniadau ar fyrder ar nifer o bileri allweddol ynghylch
datblygu seilwaith EV yng Nghymru e.e. mae datblygiad ChargePoint Scotland fel brand unigol y
mae pobl yn ei adnabod ac sy’n hygyrch ar gyfer defnyddwyr presennol a darpar ddefnyddwyr
cerbydau EV, ac fel canolbwynt ar gyfer cyflenwi seilwaith, wedi bod yn werthfawr iawn.
Cymhellion – Gwelais dystiolaeth yn Dundee o sut y gall cymell sectorau allweddol gyfrannu’n
sylweddol at dwf EV e.e. defnyddio pwerau trwyddedu tacsis a diffinio disgwyliadau caffael yn glir i
ffafrio EV, ynghyd â mentrau fel pwyntiau gwefru am ddim i roi hwb cychwynnol i fabwysiadu.
Credaf hefyd fod lle i ymchwilio i’r posibilrwydd o gyflwyno Rhwymedigaethau Statudol newydd
e.e. deddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus gyflwyno strategaethau ar gyfer
cyflwyno ULEV, fel rwyf yn ei awgrymu mewn ‘cynnig deddfwriaethol’ i’r Cynulliad ar 15 Mai 2019,
neu reoliadau cynllunio llym i gyflwyno seilwaith gwefru mewn datblygiadau newydd.
Partneriaeth – Dylai Llywodraeth Cymru fanteisio i’r eithaf ar y potensial a gynigir drwy weithio
mewn partneriaeth ag eraill e.e. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni wedi chwarae rhan amlwg yn y
datblygiadau ULEV yn yr Alban. Bydd partneriaid eang eu hystod ar draws y sectorau cyhoeddus a
phreifat yn hanfodol er mwyn gwireddu uchelgeisiau ULEV cenedlaethol yn wirioneddol.
Cyfathrebu ac Addysg – Bydd angen rhaglen allgymorth genedlaethol uchelgeisiol i addysgu’r
cyhoedd am fanteision newid i gerbydau EV a datblygu seilwaith ac ati.
Arloesi a normaleiddio – Gadewch i ni wneud datganiadau fel cenedl sy’n codi proffil cerbydau
ULEV a normaleiddio eu defnyddio. Allwn ni gyflwyno ein priffyrdd trydan ein hunain, fel mae’r
Alban wedi ei wneud gyda’u A9 Drydan? Beth am edrych ar y buddsoddiad arfaethedig mewn
rhwydwaith gwefru ar gyfer Cymru gyfan fel modd i ailfrandio’r A470 a’r A487 ar gyfer cenhedlaeth
ULEV newydd? Y Priffyrdd EV P1 a P2 – Pŵer 1 a 2?

Gadewch i ni ddangos bod Cymru’n awyddus i groesawu’r dyfodol.
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ATODIAD 1:
Crynodeb o’r camau gweithredu ar gyfer Llywodraeth yr Alban yng nghynllun 2013, wedi’u grwpio yn ôl
meysydd ffocws.
Gweithredu
#
1

Arweiniad y Sector Cyhoeddus
Manylion Gweithredu

Transport Scotland i barhau i ymgysylltu â chydweithwyr ar draws
y Llywodraeth a’r sector cyhoeddus ehangach i hyrwyddo cynnwys
cerbydau trydan mewn polisïau a strategaethau perthnasol.
4
Llywodraeth yr Alban, fel rhan o gylch parhaus i ddarparu cerbydau
trydan yn lle cerbydau gyriad tanwydd ffosil lle y bo’n briodol.
7
Llywodraeth yr Alban i baratoi deddfwriaeth i weithredu hawl datblygu
newydd i ganiatáu pwyntiau gwefru oddi ar y ffordd.
15
Transport Scotland i ddarparu cyllid a gweithio gyda phartneriaid i
gefnogi dadansoddiad seiliedig ar dystiolaeth o fflydoedd y sector
cyhoeddus i greu cyfleoedd newydd i ddefnyddio cerbydau trydan.
20
Transport Scotland i osod pwyntiau gwefru ym mhob un o brif
adeiladau Llywodraeth yr Alban.
32
Llywodraeth yr Alban i ystyried y ffordd orau o gryfhau’r canllawiau ar
gyfer awdurdodau cynllunio sy’n ymwneud â darparu pwyntiau gwefru
i gerbydau mewn datblygiadau newydd fel rhan o adolygiad o bolisi
cynllunio’r Alban.
Buddsoddiadau Strategol
Gweithredu
Manylion Gweithredu
#
2
Transport Scotland i adolygu’r sail dystiolaeth bresennol
a nodi anghenion am ymchwil neu ddata newydd i gefnogi’r gwaith
o ddatblygu polisïau sy’n effeithio ar gerbydau trydan,
fel ansawdd yr aer, iechyd ac ynni
8
Llywodraeth yr Alban a’i phartneriaid i barhau i ymgysylltu
â rhwydweithiau a phrosiectau cerbydau trydan rhyngwladol
i ddenu cyllid a chefnogi dadleuon polisi.
10
Transport Scotland i weithio gydag OLEV i rannu data a
mewnwelediad o’r prosiect Plugged in Places
16
Llywodraeth yr Alban, Scottish Enterprise a phartneriaid yn y sector
cyhoeddus a phreifat i hyrwyddo’r Alban fel lleoliad deniadol i
gyflwyno cynigion newydd i ddefnyddwyr a gwasanaethau symudedd
ar gyfer cerbydau trydan.
18
Transport Scotland i barhau i ddarparu cyllid ar gyfer gosod pwyntiau
gwefru domestig, yn y gweithle ac yn ystod teithiau, a hynny’n ddiogel
a chyfleus.
22
Transport Scotland i gomisiynu adolygiad o’r cyfleoedd i bontio’r
ddarpariaeth seilwaith yn yr Alban o gynllun peilot a ariennir gan y
Llywodraeth i fenter a arweinir gan y sector preifat sy’n diwallu
anghenion tymor hir yr Alban am seilwaith ailwefru.
24
Transport Scotland i gyflwyno rhwydwaith o bwyntiau gwefru
talu-wrth-fynd yn yr Alban – gan wneud taliadau ar gyfer
gwefru/parcio mor syml â phosibl i yrwyr cerbydau trydan.
25
Transport Scotland i ddefnyddio pwyntiau gwefru cyflym o leiaf bob 50
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milltir ar rwydwaith priffyrdd yr Alban i alluogi teithiau trydan
estynedig.
26
Cronfa Bysiau Gwyrdd yr Alban i barhau i gefnogi’r gwaith o gyflwyno
bysiau allyriadau isel ledled yr Alban yn ehangach.
27
Cefnogi’r gwaith o hyrwyddo cerbydau trydan a rennir drwy’r rhaglen
datblygu clybiau ceir yn yr Alban.
28
Transport Scotland i barhau i ddarparu pwyntiau gwefru mewn
safleoedd parcio a theithio a chyfnewidfeydd trafnidiaeth eraill.
29
Transport Scotland i annog defnyddio mannau gwefru cerbydau
trydan mewn gorsafoedd rheilffordd gyda chynigwyr ar gyfer
masnachfraint newydd ScotRail.
34
Scottish Enterprise i uno, deall, cefnogi a chryfhau gweithgarwch
Symudedd Deallus gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i)
Systemau Trafnidiaeth, Gwybodeg a Chwmnïau Ynni y mae
manteision economaidd yn deillio ohonynt. Bydd hyn yn cynnwys gallu
a chapasiti cynyddol o ran Symudedd Deallus, ysgogi prosiectau,
gwireddu manteision ac ehangu cyrhaeddiad byd-eang.
Cymhellion
Gweithredu
Manylion Gweithredu
#
3
Llywodraeth yr Alban i benderfynu ar y rhan y gall cerbydau trydan
chwarae mewn Cynlluniau Gweithredu Ansawdd Aer fel rhan o’r
adolygiad o Reolaeth Ansawdd Aer Lleol yn yr Alban.
5
Transport Scotland i weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a
rhanddeiliaid eraill i baratoi canllawiau ar y camau y gellir eu cymryd i
hyrwyddo cerbydau trydan.
13
Llywodraeth yr Alban i weithio gyda Llywodraeth y DU i asesu’r
ddarpariaeth o gymhellion yn y dyfodol a’r ffordd fwyaf effeithiol o
gefnogi’r marchnadoedd sy’n datblygu ar gyfer cerbydau trydan.
14
Transport Scotland i weithio gydag awdurdodau lleol, awdurdodau
cynllunio a COSLA i ddatblygu Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer
cymhellion lleol.
17
Llywodraeth yr Alban i barhau i weithio’n agos gyda’r diwydiant i
ddiwallu anghenion cyfnewidiol y farchnad cerbydau trydan.
30
Llywodraeth yr Alban i weithio gyda phartneriaid i gynnal astudiaeth i
ddatblygu Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer sefydlu parthau
allyriadau isel.
Ysgogi Rhanddeiliaid
Gweithredu
Manylion Gweithredu
#
6
Transport Scotland i sefydlu grŵp aml-randdeiliad ar fflydoedd i
adolygu’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer mabwysiadu ehangach a
pharatoi arweiniad a chyngor angenrheidiol ar gyfer sefydliadau yn y
sector cyhoeddus a phreifat.
9
Transport Scotland i barhau i gydlynu gweithio mewn partneriaeth
a hyrwyddo cyfathrebu ar draws y gymuned rhanddeiliaid
cerbydau trydan.
19
Transport Scotland i sefydlu grŵp aml-randdeiliad ar ailwefru er mwyn
adolygu’r heriau a’r cyfleoedd a pharatoi arweiniad a chyngor
angenrheidiol ar gyfer sefydliadau yn y sector cyhoeddus a phreifat.
31
Transport Scotland i sefydlu grŵp aml-randdeiliad ar systemau ynni i
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33

Gweithredu
#
11

12

21
23

35

36

37

adolygu’r heriau a’r cyfleoedd a pharatoi arweiniad a chyngor
angenrheidiol ar gyfer sefydliadau yn y sector cyhoeddus a phreifat.
Llywodraeth yr Alban i barhau i weithio gyda chyflenwyr ynni i annog
defnyddio tariffau a thechnolegau i reoli ymddygiadau ailwefru a
gwneud y gorau o fuddion lleihau allyriadau ledled yr Alban.
Allgymorth a Chyfathrebu
Manylion Gweithredu
Llywodraeth yr Alban i ddatblygu ymgyrch i hysbysebu cerbydau
trydan fel rhan o weithgarwch Greener Scotland, i godi
ymwybyddiaeth, hyrwyddo cymhellion a chyfleu manteision cerbydau
trydan.
Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni i barhau i hyrwyddo ei chefnogaeth
i fusnesau yn yr Alban i fabwysiadu cerbydau trydan drwy Weithdai
Codi Ymwybyddiaeth EV, Gwasanaeth Cyngor Ar Drafnidiaeth
Gynaliadwy a Benthyciadau Trafnidiaeth Carbon Isel Di-Log
a hyfforddiant gyrwyr FuelGood.
Transport Scotland i ddatblygu strategaeth allgymorth ac addysg ar
gyfer cerbydau trydan.
Transport Scotland i barhau i ddatblygu cynnwys cerbydau trydan ar
wefan Greener Scotland er mwyn darparu gwybodaeth ar gerbydau
trydan, ailwefru ac ymateb i anghenion gyrwyr EV a PHEV.
Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni i lansio teclyn rhwydwaith cerbydau
trydan ar gyfer unigolion a sefydliadau i’w galluogi i siarad â phobl
sydd eisoes yn meddu ar gerbydau trydan a chael profiad uniongyrchol
o gerbydau trydan yn eu delwriaethau lleol.
Llywodraeth yr Alban a chyrff y diwydiant i weithio gydag Education
Scotland i adolygu’r ddarpariaeth adnoddau bresennol ar gyfer
ysgolion sy’n ymwneud â cherbydau trydan a datblygu ymhellach lle y
bo’n briodol.
Llywodraeth yr Alban i weithio gyda diwydiant, Skills Development
Scotland a rhanddeiliaid allweddol eraill, fel Cyngor Cyllido’r Alban, i
feintioli a phennu natur a galw am addysg a sgiliau ynghylch cerbydau
trydan ac adolygu a diwygio’r ddarpariaeth yn unol â hynny.
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ATODIAD 2:
Crynodeb o’r camau gweithredu ar gyfer Llywodraeth yr Alban yng Nghynllun ar gyfer Twf 2017,
wedi’u grwpio yn ôl meysydd ffocws.
Gweithredu
#
1
2
3
4
5

Gweithredu
#
6
7
8
9

Gweithredu
#
10

Seilwaith a Chymorth
Manylion Gweithredu
Cefnogi’r defnydd cynyddol o seilwaith gwefru cyhoeddus drwy
ddatblygu rhwydwaith ChargePlace Scotland.
Darparu cymorth ariannol i brynu cerbydau EV a gosod seilwaith
gwefru preifat.
Gweithio gyda phartneriaid ar ddulliau caffael sy’n annog
buddsoddiadau mewn cerbydau EV.
Parhau i weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo cerbydau EV fel dewis
amgen i gerbydau sy’n llosgi tanwydd ffosil.
Ymgorffori cefnogaeth i gerbydau EV mewn strategaethau ar gyfer
trafnidiaeth, ynni, newid hinsawdd, ansawdd aer a’r amgylchedd
adeiledig.
Gwasanaethau Symudedd Trydan
Manylion Gweithredu
Gwella profiad defnyddwyr rhwydwaith ChargePlace Scotland.
Cefnogi’r gwaith o ddatblygu canolfannau gwefru cerbydau EV
arloesol ledled yr Alban.
Cynorthwyo awdurdodau lleol i ddefnyddio mesurau sy’n annog
mabwysiadu cerbydau EV.
Ystyried effaith technolegau a modelau busnes sy’n datblygu o ran
mabwysiadu cerbydau a defnyddio’r system EV.
Gwireddu’r Manteision
Manylion Gweithredu
Helpu i wella’r broses o gasglu, dadansoddi, dehongli a lledaenu data
a thystiolaeth o fanteision economaidd, amgylcheddol a
chymdeithasol cerbydau EV.
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