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CADEIRYDD – CYNGHRAIR MERSI A DYFRDWY
Mae ardal Mersi a Dyfrdwy’n ranbarth strategol a deinamig pwysig. Mae’n cyfrannu’n sylweddol at economi’r
DU, ond mae potensial sylweddol am dwf economaidd ar draws y rhanbarth. Mae rhaglen o fuddsoddi mewn
isadeiledd cludiant wedi’i llunio er mwyn helpu i wireddu'r potensial hwn a chyfrannu at uchelgeisiau Pwerdy
Gogledd Lloegr.
Mae partneriaid Cynghrair Mersi a Dyfrdwy a sawl budd-ddeiliad allweddol, gan gynnwys Grŵp Seneddol
Trawsbleidiol Gogledd Cymru a Mersi a Dyfrdwy, Grŵp Aelodau Cynulliad Trawsbleidiol Gogledd Cymru a
Mersi a Dyfrdwy, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Cheshire and Warrington Local Enterprise
Partnership, Liverpool City Region Local Enterprise Partnership a darparwyr Addysg Uwch ac Addysg Bellach,
yn cydweithio ar draws rhanbarth Mersi a Dyfrdwy i wireddu'r un uchelgais o dyfu ein heconomi sydd eisoes yn
llwyddiannus ac yn amrywiol.
Mae’r prosbectws hwn yn nodi’r buddsoddiad mewn isadeiledd cludiant sydd ei angen i wireddu ein potensial
am dwf economaidd, yn ychwanegol ac yn ategol i’r buddsoddiadau a nodwyd ym mhrosbectws Growth Track
360.
Bydd buddsoddi yn ein hisadeiledd cludiant yn allweddol i allu cysylltu ein safleoedd datblygu allweddol at ei
gilydd, at weithwyr medrus ac at economi ehangach Pwerdy Gogledd Lloegr a llwybrau teithio rhyngwladol i’n
galluogi i ehangu’r cynnig economaidd posibl.
Dinas o ran maint gyda chyfleoedd lu a gweledigaeth i gyflawni.
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01 Yr Ardal
Mae ardal Mersi a Dyfrdwy’n cynnwys gogledd-ddwyrain
Cymru, gorllewin Swydd Gaer a Chilgwri (y Wirral). Er bod
ffin genedlaethol drwyddi, mae ardal Mersi a Dyfrdwy wedi
cael ei chydnabod fel un is-ranbarth economaidd, gyda
phoblogaeth o bron i 1 miliwn.
Dyma leoliad ystod sylweddol o weithgarwch diwydiannol a
masnachol sydd o bwysigrwydd cenedlaethol – yn enwedig
i’r sector ynni, gweithgynhyrchu uwch a pheirianneg
technoleg uwch a gwasanaethau ariannol a phroffesiynol,
sy’n ymfalchïo mewn cwmnïau fel Airbus ac Essar.
Ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, dyma leoliad canolog ym
Mhwerdy’r Gogledd. Er ein bod mewn lle gwych, sy’n amlwg
o edrych ar y sefydliadau arwyddocaol sydd yma eisoes, mae
gennym ni hefyd weithwyr medrus a thir ar gael er mwyn
iddyn nhw a busnesau newydd allu tyfu.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r camau nesaf i
wireddu ein potensial. Mae’n nodi ein cynlluniau
datblygu mawr sydd yn yr arfaeth ar hyn o bryd
ac, yn allweddol, yn manylu ar yr isadeiledd sydd
ei angen er mwyn i'r rhanbarth allu cyfrannu hyd
yn oed mwy at economi'r DU.

Dinas-ranbarth ym mhob ystyr
ond o ran enw…

£22bn o Werth Ychwanegol Gros
940,000 o bobl
380,000 swydd
700 gwmnïau sydd i gyd â throsiant o dros £1
miliwn y flwyddyn

3 Ardal Fenter; Cheshire Science Corridor, Porth y
Gogledd yng Nglannau Dyfrdwy, Wirral Waters.
Economi amrywiol a chryf sy'n cynnwys meysydd
awyrofod, moduro, niwclear, ynni adnewyddadwy,
fferylliaeth, cemegau, gwasanaethau ariannol,
bwyd, peirianneg, TGCh, twristiaeth a manwerthu.
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Yr Ardal

Mae ardal Mersi a Dyfrdwy’n barod am fuddsoddi hirdymor, a fydd yn rhoi cyfle i farchnadoedd
cenedlaethol a rhyngwladol ddatblygu eu cynnig mewn rhanbarth economaidd sy'n tyfu.
Er bod ardal Mersi a Dyfrdwy eisoes yn cyflawni mwy na’r disgwyl, mae’n rhaid i ni ymateb i
anghenion y farchnad, yn enwedig ym meysydd cludiant ac isadeiledd digidol.

Erbyn 2040, byddwn yn…
Dyblu ein heconomi i Werth Ychwanegol Gros o

£44bn

Tyfu ein poblogaeth i fod dros
Creu lleiafswm o
Adeiladu hyd at

1.1miliwn

50,000 o swyddi
25,000 o gartrefi

Rydyn ni’n deall nad yw pobl a busnes yn edrych
ar ffiniau gwleidyddol, p’un a ydynt yn rhai lleol
neu genedlaethol, wrth leoli eu hunain.
Mae’r ddogfen hon, ynghyd â’n Prosbectws
Rheilffordd ‘Growth Track 360’, yn dangos sut
mae ein cynlluniau wedi addasu i ymateb i hyn
– rydyn ni’n meddwl am ‘siwrneiau cysylltiedig’
a ‘safleoedd ategol’ – sy’n addas ar gyfer dinasranbarth sy’n un o’r goreuon ond, efallai, yr un
sy’n cael lleiaf o gydnabyddiaeth yn y DU.

Yr Ardal

Prosbectws Ardal Mersi a Dyfrdwy 3

02 Beth sy’n Gwneud Ardal Mersi a Dyfrdwy’n Unigryw?
Ein Strwythur

Dinas Gylchol Draddodiadol

Dinas Luosganolog

Din·as
eb.g. ll. dinasoedd, dinasau

1. Canolbwynt poblogaeth, masnach a diwylliant; o faint a phwysigrwydd sylweddol.

Oherwydd ei natur luosganolog, nid yw ardal
Mersi a Dyfrdwy’n cael ei chydnabod fel dinas yn
syth, fel y mae dinas draddodiadol. Mae’n ddinas
o glystyrau - mae ganddi economi drawsffiniol
weithredol, marchnad lafur a rennir a Gwerth
Ychwanegol Gros sy’n gyfwerth â hanner economi
gyfan Cymru.
Yn debyg i ddinasoedd lluosganolog eraill Ewrop,
fel ardal Ruhr yn yr Almaen neu’r Randstad yn yr
Iseldiroedd, mae trefn strwythurol aneddiadau
a chanolfannau economaidd yn ardal Mersi a
Dyfrdwy’n caniatáu lle gwych i fyw ochr yn ochr â
datblygiadau economaidd.
Mae lleoedd adnabyddus fel Caer (sy’n ddinas
ynddi hi ei hun), Wrecsam, Glannau Dyfrdwy,

Ellesmere Port a Phenbedw (Birkenhead) yn creu
ein dinas. Mae nifer o leoedd sy’n llai adnabyddus
ond sydd ar raddfa sylweddol fel Hoylake, Wallasey,
yr Wyddgrug, Helsby, Hooton a Rhiwabon hefyd yn
rhan o'r berthynas.
Y thema gyffredin yw isadeiledd, gan fod pobl sy’n
byw yn y ddinas yn gwneud hynny ar draws yr ardal
economaidd ac nid mewn un lle. Er bod peth o’n
hisadeiledd yn gadarn, mae’n rhaid i’n cludiant a’n
hisadeiledd ddigidol fod hefyd, er lles y wlad.

Mae’r canolbwyntiau lluosog yma’n
aml yn golygu bod ardal Mersi a
Dyfrdwy’n cael ei hesgeuluso gan y
fframweithiau gwleidyddol arferol.

Beth sy’n Gwneud Ardal Mersi a Dyfrdwy’n Unigryw?

Prosbectws Ardal Mersi a Dyfrdwy 4

ϯ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

/>'tZ/

ϭ͕ϬϬϬ

>>K'Z

^/Zz&&>/Ed

'KZ>>t/E^tz
'Z,Z

^/Zz&&>/Ed

/>'tZ/

²

zDZh

ϭϭ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϯϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ

'KZ>>t/E^tz
'Z,Z

ϱϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

tZ^D

tZ^D

ϰ͕ϬϬϬ

Llif Teithio i’r Gwaith (Cyfrifiad 2011)

Mae ffiniau gweinyddol yn cuddio’r hyn sy'n digwydd

Mae gennym ni economi drawsffiniol unigryw

Er bod ein ffiniau gwleidyddol yn gwahanu Cymru a Lloegr, a’r
awdurdodau lleol sydd ynddynt, nid yw'r rhai sy'n byw ac yn
gweithio yn ardal Mersi a Dyfrdwy'n eu gweld. Trwy gyfathrebu
a chydweithio ar faterion fel buddsoddi mewn priffyrdd a
darparu cludiant cyhoeddus lleol, gallwn gryfhau cynnig
rhanbarth Mersi a Dyfrdwy ac ychwanegu gwerth sy'n fwy na
chyfanswm ei rannau.

Mae ein pobl yn byw eu hoes o fewn yr ardal economaidd, nid
y ffiniau gwleidyddol. Mae ardal Mersi a Dyfrdwy’n le amrywiol
ond eithaf cywasgedig, sy’n golygu y dylai’r rhan fwyaf o
siwrneiau, gyda’r isadeiledd cywir, fod o fewn awr i bawb yn
braf. Mae’r pedwar awdurdod lleol unigol a’r ddwy wlad yn
cydweithio’n agos er mwyn adlewyrchu’r ardal economaidd, yn
enwedig mewn perthynas â materion allweddol fel cludiant a
datblygu safleoedd strategol.
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…un lle mawr ydym ni yn y pen draw... un dinas-ranbarth
Un o'r pethau gwych am ddinas-ranbarth Mersi a Dyfrdwy yw bod yno le. Lle i ehangu a lle i fyw. Mae ein hardal yn cynnwys peth o
dirwedd mwyaf amrywiol a syfrdanol y DU – lle mae’r bryniau a'r mynyddoedd yn cwrdd â'r arfordir – ochr yn ochr ag asedau unigryw
fel Traphont Ddŵr Pontcysyllte a Muriau Dinas Caer, sy’n ychwanegu proffil a gwerthoedd sy'n creu lle y gall busnes gysylltu ag o. Er
bod yma ffiniau gweinyddol, mae’r lle’n gweithio fel dinas, gyda nifer o safleoedd ar gael i fodloni anghenion o bob math.

Beth sy’n Gwneud Ardal Mersi a Dyfrdwy’n Unigryw?
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Ein poblogaeth
Lerpwl**

1.5m

Caeredin**

1.2m

Bryste**

1.1m

Belfast*

945k

Ardal Mersi a Dyfrdwy

Wrth feddwl am "Ddinasoedd y DU”, daw
lleoedd fel Caeredin a Bryste i’r meddwl,
ond nid ydynt lawer mwy nag ardal Mersi a
Dyfrdwy. Mae’n amlwg bod eu hanghenion
cludiant nhw, yn enwedig, yn cael mwy o sylw
gan fod yr atebion weithiau’n fwy amlwg.

940k

Caerdydd*

450k

Reading*

320k

Caergrawnt**

280k

Milton Keynes*

250k

Ein Hunangynhwysiaeth
Rydym yn le hunangynhwysol, lle mae 83% o’n trigolion
hefyd yn gweithio yn ardal Mersi a Dyfrdwy.
Rydyn ni’n dibynnu llai ar deithio i mewn ac allan o’r ardal
na nifer o’n cymaryddion, sy'n adlewyrchu ein safonau byw
uchel a'n heconomi fywiog.
Mae buddsoddi yn ninas-ranbarth Mersi a Dyfrdwy’n
golygu gwneud y gorau o’n hadnoddau allweddol – tir (ar
gyfer tai a swyddi), llafur ac ansawdd bywyd gwych.

°

Mae poblogaeth ardal
Mersi a Dyfrdwy’n
gymharol debyg i un
Belfast

°

Mae hynny’n fwy na
Reading, Caergrawnt
a Milton Keynes gyda’i
gilydd

% y Boblogaeth sy’n Byw ac yn Gweithio yn yr Ardal
Ardal Mersi a Dyfrdwy – 83%
Caerdydd – 76%
Milton Keynes – 73%
Lerpwl – 70%
Caergrawnt – 67%

*ffigurau poblogaeth wedi’u seilio ar Ddata Cyfrifiad 2011 ar ardaloedd trefol
**ffigurau poblogaeth wedi’u seilio ar Ddata Cyfrifiad 2011 ar ardaloedd
metropolitanaidd

Reading – 51%

Graddau hunangynhwysiaeth wedi’u mesur â Data Teithio i’r Gwaith Cyfrifiad 2011

Beth sy’n Gwneud Ardal Mersi a Dyfrdwy’n Unigryw?
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Ein Heconomi Gytbwys
Mae economi ardal Mersi a Dyfrdwy'n economi
sylweddol o fewn y DU, sy'n cefnogi dros 380,000 o
swyddi a thros 27,000 o gwmnïau cofrestredig.
Mae economi'r ardal yn gytbwys ac nid yw'n
orddibynnol ar unrhyw sector - mae hyn yn rhoi
amrywiaeth a sefydlogrwydd i ni.

Mae Gwerth Ychwanegol Gros Ardal
Mersi a Dyfrdwy’n fwy na Chaerdydd,
Abertawe a Chasnewydd gyda’i gilydd.
Yn seiliedig ar ffigurau awdurdodau Gogledd Cymru,
Gorllewin Swydd Gaer a Chaer a Chilgwri, mae ardal
Mersi a Dyfrdwy eisoes yn cynhyrchu tua £22bn o Werth
Ychwanegol Gros.

Ardal Mersi
a Dyfrdwy

Lerpwl

Milton Keynes

Caergrawnt

Caerdydd

Reading
0%

10%
n

Diwydiant

20%
n

30%

Manwerthu/Hamdden

n

40%
Iechyd ac Addysg

50%
n

60%

70%

Busnes, Menter a Gwasanaethau Proffesiynol

n

80%

Adeiladu

n

Amaethyddiaeth

90%
n Arall

100%

Data Cyfrifiad 2011

Llwyddiant blaenorol wrth ddenu clystyrau uchel eu gwerth sy’n cael eu cydnabod yn fyd-eang...
Gweithgynhyrchu
Uwch

Olew, Cemegau
a Deunyddiau
•
•
•
•
•
•
•

Tata Group
Innospec
CF Fertilisers
Warwick International
UPM-Kymmene Corporation
Essar
Kronospan Ltd

•
•
•
•
•

Airbus
JCB
Toyota
General Motors
Cammell Laird

Addysg
Bwyd a Diod
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadbury
Kellogg’s
Cott
Unilever
Typhoo
Dailycer
Premier Foods
Bakemark

•
•
•
•
•
•
•
•

Prifysgol Caer
Prifysgol Lerpwl
Coleg Cambria
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Coleg Gorllewin Swydd Gaer
Coleg Cambria
Coleg Metropolitan Cilgwri
Coleg Peirianneg Gogleddorllewin Lloegr

Arian a Gwasanaethau
Proffesiynol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DTCC
MBNA
Lloyds Banking Group
Virgin Money
Moneypenny
The Contact Company
Moneysupermarket.com
GBG
M&S Money
Comtek Group

Meddygaeth a
Fferylliaeth
•
•
•
•

Ipsen
Wockhardt
ConvaTec
Bristol-Myers Squibb
^ Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

Beth sy’n Gwneud Ardal Mersi a Dyfrdwy’n Unigryw?

Prosbectws Ardal Mersi a Dyfrdwy 7

Ein Hansawdd Bywyd
Ansawdd bywyd, yn aml iawn, yw un o’r elfennau
pwysicaf o ran yr hyn sy'n gwneud lle'n llwyddiannus
a pham mae pobl yn dewis byw a gweithio yno.
Dyma 5 rheswm pam fod sgôr dda gan ardal Mersi a
Dyfrdwy fel lle i fyw.
1.

Y wlad yn cwrdd â’r dref.
Mae yno arfordiroedd eang, coedwigoedd gwyllt,
dyfrffyrdd hardd a chefn gwlad nodweddiadol
o’r DU ochr yn ochr ag ystod o ganolbwyntiau
cosmopolitaidd. Mae'r tirlun amrywiol hwn yn
cynnig rhywbeth i bawb, ac antur gwahanol bob
penwythnos.

2.

Treftadaeth gryf ac amrywiol.
Rydym wedi bod yn ganolog i hanes erioed. O Gaer
yn cael ei hadeiladu gan y Rhufeiniaid i’r Chwyldro
Diwydiannol a ffurfiodd Benbedw, i gestyll Gogledd
Cymru. Mae ein treftadaeth yn rhan unigryw
o'n cynnig ni heddiw sy’n ychwanegu at y tirlun
syfrdanol.

3.

Siopa a diwylliant sy'n arwyddocaol i'r rhanbarth.
Cheshire Oaks yw Allfa Cynllunwyr Enwog fwyaf y
DU ac un o barciau manwerthu mwyaf poblogaidd
y wlad, gan ddenu 8 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn
o ddalgylch sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i ardal
Mersi a Dyfrdwy. Er bod Caer eisoes yn gyrchfan
ynddi hi ei hun, mae'r datblygiad mawr yn Northgate
yn mynd i drawsnewid siopa yng nghanol y ddinas
- gyda sinema IMAX, caffis a bwytai, gwesty a
chanolfan ddiwylliannol Storyhouse gwerth £37
miliwn. Mae canol nifer o'n trefi'n gweithredu yn yr
un ffordd â chanol dinasoedd mwy, gan ddarparu
gwasanaethau lleol a dewisiadau.

4.

Addysg wych.
Mae darparu ysgolion ac addysg o safon uchel
yn ategu ei fod yn lle da i fyw, gyda thros 90% o
fyfyrwyr mewn nifer o ysgolion uwchradd, fel
Ellesmere Port Catholic High, yn aros mewn addysg
neu’n dod o hyd i swydd. Mae lleoedd fel Leahurst,
sef 6ed ysgol filfeddygaeth fwyaf y byd, yn denu
myfyrwyr o bob gwlad. Mae gennym ni fynediad
heb ei debyg at y sector prifysgolion, yn fewnol
(Prifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr) ac rydym
o fewn amser teithio rhwydd i Fangor, Lerpwl a
Manceinion, yn benodol.

5.

Stoc dai ddeniadol a fforddiadwy.
Daw hyn law yn llaw â’n gosodiad fel lle y mae'r
gwledig yn cwrdd â’r trefol, a’r hanesyddol yn
cwrdd â’r modern. O dai tref, i dai teras, i dai fferm
- rydym yn le sy'n cynnig rhywbeth i bawb lle gall
pobl fforddio prynu a dal i fwynhau bywyd, sy'n ein
gwneud yn ddinas y mae pobl eisiau bod ynddi.

^ Caer.
Lle mae hanes yn cwrdd â’r modern cosmopolitaidd

^ Pontcysyllte
Safle Treftadaeth y Byd UNESCO

^ Hamilton Square, Penbedw.
Y nifer uchaf o adeiladau Rhestredig Gradd 1 ar ôl Sgwâr Trafalgar
Beth sy’n Gwneud Ardal Mersi a Dyfrdwy’n Unigryw?
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03 Gwireddu Ein Potensial
Ein Cynhwysion ar gyfer Twf
Rydym wedi dod o hyd i saith o gynhwysion allweddol rydyn ni'n credu y byddant yn ategu twf cynaliadwy ardal Mersi
a Dyfrdwy ac sy'n cyd-fynd â 10 colofn Strategaeth Diwydiant Llywodraeth y DU. Mae thema gyffredin i’w gweld trwy’r
prosbectws hwn o ysgogi twf ar draws y wlad, gan greu’r atebion lleol cywir a gwella prosesau caffael.

Amrywiaeth
mewn Diwydiant
(Meithrin Sectorau
Byd-eang)

Arbenigedd
Uwch

(Buddsoddi mewn
Gwyddoniaeth, Ymchwil
ac Arloesi)

Ansawdd Bywyd
(Annog Masnachu a
Mewnfuddsoddi)

Cefnogi Busnes

(Cefnogaeth i Gychwyn a
Thyfu Busnesau)

Isadeiledd

(Uwchraddio Isadeiledd)

Ynni

(Darparu Ynni
Fforddiadwy a Thwf
Glân)

Sgiliau

(Datblygu Sgiliau)

Mae un o’n cryfderau mwyaf eisoes yn
amrywiaeth ein diwydiant. O gartref y cewri
awyrofod, Airbus, sy’n cyflogi dros 6,500 o
bobl, i rai o enwau enwocaf y byd mewn
gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, fel
MBNA. Rydym ni am gadw’r amrywiaeth
hon, gan wneud ein heconomi’n gadarn

fel y byddwn yn gwybod y gallwn fod yn
llwyddiannus yn y tymor hir. Rydym yn credu
y dylid ystyried buddsoddi mewn hamdden
ar yr un lefel â’r technolegau uwch hynny,
gan greu dinas-ranbarth gynhwysol sydd er
lles pawb.

Rydyn ni’n adeiladu oddi ar ein henw
da fel lle sy’n magu arbenigedd uwch
mewn gweithgynhyrchu, gwyddoniaeth,
peirianneg a diwydiannau ynni. Bydd
mentrau fel Ardal Fenter Cheshire Science
Corridor yn gwneud y gorau o’r manteision
a ddaw o gyfleoedd ac asedau sydd yn yr
ardal trwy hwyluso cydweithio a chydlynu

rhwng busnesau, sefydliadau ymchwil a
sefydliadau eraill. Mae’r potensial gan
safleoedd fel Protos, Thornton Science
Park a Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu
Uwch Glannau Dyfrdwy i fod yn ysgogwyr
mwyaf arwyddocaol yr economi isranbarthol.

Mae cyfleoedd gwaith gwych ynghyd
ag ansawdd byw da’n denu pobl o
ddemograffeg eang i fyw a gweithio yn
ardal Mersi a Dyfrdwy. Dyna pam ein bod
wedi clustnodi ar gyfer tua 25,000 o gartrefi
newydd ar draws yr ardal erbyn 2040. Mae

asedau hamdden cryfion hefyd yn ategu
tynfa'r ardal, i ymwelwyr ac i'r rhai sydd am
symud i fyw. Y Royal Liverpool Golf Club
byd-enwog yn Hoylake, Sŵ Caer ac arfordir
Gogledd Cymru - dim ond llond llaw o
asedau’r ardal.

Mae trefniadau cefnogi amlasiantaethol
integredig ar waith i gefnogi busnesau ar
draws ardal Mersi a Dyfrdwy, gan gynnwys
cronfa ddata o safleoedd ac eiddo a rennir,

systemau cynllunio sy’n canolbwyntio ar y
cleient a threfniadau rheoli cyfrifon ar gyfer
popeth, o fuddsoddiad newydd i recriwtio a
datblygu’r gadwyn gyflenwi.

Mae dylanwad economaidd cynyddol Lerpwl
a Manceinion yn golygu bod cysylltiadau â’r
ardaloedd hyn yn dod yn fwyfwy pwysig i’r
rhai sy'n byw a gweithio yn ardal Mersi a
Dyfrdwy, ond nid yw cludiant a buddsoddi
digidol wedi datblygu gyda’r galw. Ochr

yn ochr â’n prosbectws Growth Track 360,
mae’r ddogfen hon yn cynnig pecyn o
fuddsoddiadau mewn isadeiledd y mae eu
hangen rŵan, yn ein barn ni.

Mae gan ardal Mersi a Dyfrdwy berthynas
symbiotig gyda'r sector ynni; rydym yn
ddefnyddwyr, yn gynhyrchwyr ac yn
arbenigwyr. Mae ein gwaith a’n sgiliau mewn
pŵer niwclear, ynni gwynt ar y môr ac ynni
o wastraff yn hanfodol i effeithlonrwydd a

diogelwch ynni’r DU. Mae’n amlwg bod
gennym ni gyfle unigryw i ddefnyddio’r
asedau hyn i ddiogelu ffynonellau ynni a
chryfhau ac ategu twf ein heconomi. Un
enghraifft yw’r Orsaf Bŵer Tân Nwy sy’n
cael ei chynllunio yn Wrecsam.

Gan fod mwy o fuddsoddi a chynnydd o hyd
mewn diwydiannau uchel eu gwerth, mae
angen i’n rhaglen sgiliau fodloni gofynion
ein heconomi yn y dyfodol – uwchsgilio ein
trigolion i fanteisio ar y cyfleoedd busnes
cynyddol. Er bod rhai o ysgolion, colegau

ac addysg uwch gorau’r wlad yn ninasranbarth Mersi a Dyfrdwy, mae angen i'r
lefel gyflawni fod yn fwy cytbwys er mwyn i
ni fod hyd yn oed yn fwy cynhyrchiol.
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Ein Safleoedd Datblygu Strategol
Nodwedd allweddol o’n dinas-ranbarth yw’r gallu i gynnig dewis o safleoedd sy’n strategol o ran eu maint a'u
math. Mae ein safleoedd yn tueddu i ategu defnydd y tir gerllaw a’r llafur sydd ar gael.

Tai

Hamdden

●

●

●

●

●

Canol Tref Penbedw

●

Woodside Waterfront

●

Parc Busnes
Rhyngwladol Cilgwri

●

●

Canol Ellesmere Port

●

Cheshire Science
Corridor

●

Warren Hall

●

Canol Caer
Ystad Ddiwydiannol
Wrecsam

●

●

Canol Tref Wrecsam

Glannau Dyfrdwy - Porth
y Gogledd

●

●

●

11

●

11
12

●

●

12

●

●

13
14

●

●

14

●

●

15
16

●

●

Parc Technoleg Wrecsam
/ Porth y Gorllewin

10

●

Hoylake Golf Resort

Rhif Tudalen

Busnes a Menter

Wirral Waters

Adfywio Canol y Dref

Mae gan sawl safle strategol botensial sylweddol i greu twf, gan
ddarparu swyddi, cartrefi, hamdden a lle i fusnes. Mae’r safleoedd
datblygu strategol hyn yn cynnig rhai o gyfleoedd buddsoddi gorau'r
rhanbarth ac mae'r safleoedd i'w gweld ar y tudalennau canlynol.

Diwydiant a Gweithgynhyrchu

Mae ein rhaglen arfaethedig o welliannau buddsoddi mewn isadeiledd, sydd i'w gweld yn nes ymlaen yn y
ddogfen hon, yn ceisio mynd i’r afael â materion mynediad allweddol, gan gryfhau’r hyn sydd gennym ar y
cyfan, yn hytrach nag adeiladu o’r newydd. Mae hyn yn galluogi canolbwyntio’n bennaf ar y safleoedd eu
hunain wrth fuddsoddi mewn rhai, gan helpu datblygwyr i ddarparu'r atebion gorau sydd ar gael.

●

17

●

17

●

18

Gall rhai o’r ffigurau yn y ddogfen hon fod ar gamau gwahanol o broses y cynllun
datblygu ac fe allent newid. Bydd cynigion ar gyfer safleoedd yn cael eu barnu yn
erbyn polisïau’r Awdurdod Lleol perthnasol a’u cynlluniau.
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ϱ

Disgwyl iddo fod yn
brosiect adfywio

mwyaf cynaliadwy ’r

Creu dros 20,000

Cyfle i ddarparu

o swyddi newydd ar

13,500
o gartrefi ar draws

gyfer y rhanbarth

DU
Cynllun 30 mlynedd i

drawsnewid ardal
sy'n mynd â'i phen
iddi yn nociau Penbedw
Cyfanswm gwerth

datblygu o £5 biliwn

saith safle

Prosiect
adfywio
mwyaf y
DU.

Ffurfio rhan o Ardal
Fenter Mersey Waters,

un o'r pedair Ardal
Fenter gyntaf yn y DU a
grëwyd yn 2011

Gofod masnachol 5,900,000 troedfedd sgwâr a
ddylai ddenu dros 1,000 o fusnesau

Bydd yn darparu gwell isadeiledd,
llwybrau teithio a pharth cyhoeddus

Ysgogi adfywio yng Nghilgwri ac
ar draws ardal Mersi a Dyfrdwy

Ymrwymiad i’r prosiect gan Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ac
Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau yn ogystal â’r sector preifat
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Defnyddio’r glannau fel catalydd ar gyfer newid ac adfywio
Creu mannau cyhoeddus bywiog o’r safon uchaf yn Hamilton

Square, gan eu gwneud yn hygyrch ac yn braf i bawb a dod â'r lle'n fyw gyda
digwyddiadau
Defnyddio apêl gynyddol marchnadoedd ffermwyr a chrefftwyr
bwyd i ail-greu marchnad Penbedw
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gwella’r cynnig manwerthu, masnachu a hamdden
Mae ardal Woodside yn elwa o gysylltiadau cludiant strategol â
Chanol Dinas Lerpwl a’r rhwydwaith traffyrdd ehangach
Cyfle am 130 o gartrefi newydd
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Cydnabyddiaeth fel cyfle economaidd allweddol gan y sectorau preifat a
chyhoeddus; ymrwymiad ariannu o £7 miliwn gan y sector cyhoeddus
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Ceisio darparu dros 1,000 o swyddi newydd a 50,000 troedfedd sgwâr o ofod
masnachol newydd
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Hoylake Golf Resort
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Brand rhyngwladol yn gyfrifol am y cwrs – y Jack Nicklaus Group
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Cyfanswm o £120 miliwn o fuddsoddiad newydd, a chyfanswm o 180
o swyddi
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Hyd at 160 o gartrefi moethus o amgylch y cwrs ynghyd â Gwesty a Sba
Marriott, gan gefnogi'r angen lleol am dai a chefnogi economi dwristiaeth

fywiog Cilgwri
Rhan ganolog o Gynllun Twf Cilgwri, sy'n ceisio cynyddu gwariant

ymwelwyr yng Nghilgwri i £450 miliwn erbyn 2020
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Canol Ellesmere Port
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Cyfleoedd ar gyfer twf yn y sectorau

Gweledigaeth i sefydlu’r glannau fel

manwerthu a hamdden, yn ogystal â

cyrchfan hamdden sydd o
bwysigrwydd rhanbarthol a
chatalydd ar gyfer adfywio’r dref gyfan

chryfhau diwydiant, gweithgynhyrchu
a dosbarthu

Dociau mewndirol
mwyaf cyflawn y
DU a doc gweithredol
ar ochr camlas
hanesyddol mewn ardal
gadwraeth

Cyfle i ddarparu bron
i 2,500 o gartrefi

newydd

Cyfleoedd mawr
ar gyfer twf yn y
sectorau
manwerthu,
hamdden ac
adeiladu
Sefydliadau ac unigolion
allweddol o’r sectorau
cyhoeddus a phreifat yn ysgogi
adfywio trwy’r Ellesmere

Port Development Board

Potensial i ddarparu
dros 2,100 o

swyddi newydd
a 50ha o ofod
masnachol
newydd

Nifer o fusnesau

rhyngwladol
cydnabyddedig

wedi sefydlu yn yr
ardal, gan gynnwys
GM Vauxhall ac
URENCO.

Bydd Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus a
rennir yn helpu i drawsnewid canol y dref

Gwireddu Ein Potensial

ϱϴϬ

ϱϬϱϴ

>ŝǀĞƌƉŽŽů
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DϲϮ

DŽƌĞƚŽŶ

,ŽǇůĂŬĞ

ϱϲϮ

ŝƌŬĞŶŚĞĂĚ
ϱϲϭ

WƌĞƐƚĂƚǇŶ

,ĞƐǁĂůů

Zŝ
ǀĞ
ƌ

ϰϭ

ŽĚĞůǁǇĚĚĂŶ

ĞĞ

Ardal Fenter Cheshire Science Corridor
ZŚƵĚĚůĂŶ

Dϱϲ

ůůĞƐŵĞƌĞWŽƌƚ

EĞƐƚŽŶ

Dϱϲ

ϱϱϬ

&ůŝŶƚ

ϱϲ
Dϱϯ

ŽŶŶĂŚƐYƵĂǇ

Ymchwil, datblygu a
chydweithio rhwng
diwydiannau i fod yn fwy

ZƵŶĐŽƌŶ

Ğƌ
ƐĞ
Ǉ

Dϱϯ

'ƌĞĞŶĮĞůĚ
,ŽůǇǁĞůů
ĂŐŝůůƚ
ϱϱ

tŝĚŶĞƐ

D

ƌ 
ǀĞ
Zŝ

ZŚǇů

Dϱϯ

ϱϰ

,ĂǁĂƌĚĞŶ

ĞŶďŝŐŚ

DŽůĚ

ŚĞƐƚĞƌ

ƌŽƵŐŚƚŽŶ

ƵĐŬůĞǇ

ϱϭ

ϱϱ
ϰϭ

ϰϴϯ

ϰϵϰ

ZƵƚŚŝŶ

ĂĞƌŐǁƌůĞ

cynhyrchiol

ZŽƐƐĞƩ
ĞĨŶͲzͲĞĚĚ
,Žůƚ

ŽĞĚƉŽĞƚŚ

57 ha ar draws 10 safle yn

tƌĞǆŚĂŵ

ZŚŽƐůůĂŶĞƌĐŚƌƵŐŽŐ
ZƵĂďŽŶ

Ellesmere Port, gyda photensial i

>ůĂŶŐŽůůĞŶ

ϱ

greu 4,000 o swyddi
Hefyd wedi’u cynnwys yn Ardal
Fenter y Coridor Gwyddoniaeth
mae Birchwood, Warrington ac
Alderley Park

Nifer o safleoedd yn Ellesmere Port a fydd yn
elwa unai o Lwfansau Cyfalaf Uwch neu
ϱϲϱ

ostyngiadau i drethi busnes

ϱϳϬ

ϱϴϬ

Cynlluniau gan Protos i greu Canolbwynt Ynni Strategol ar dros 20.8ha o dir
>ŝǀĞƌƉŽŽů
DŽƌĞƚŽŶ
gan ganolbwyntio ar gynhyrchu ynni, ei storio a’i werthu
,ŽǇůĂŬĞ

ϱϬϱϴ
DϲϮ

ϱϲϮ

ŝƌŬĞŶŚĞĂĚ

Dros 1 miliwn troedfedd sgwâr o labordai diwydiannol, gweithdai a gofod
WƌĞƐƚĂƚǇŶ

,ĞƐǁĂůů

Zŝ
ǀĞ
ƌ

ϰϭ

ĞĞ

ZŚƵĚĚůĂŶ

'ƌĞĞŶĮĞůĚ
,ŽůǇǁĞůů
ĂŐŝůůƚ
ϱϱ

ŽĚĞůǁǇĚĚĂŶ

ZƵŶĐŽƌŶ

Ğƌ
ƐĞ
Ǉ

ƌ

ǀĞ

swyddfa i gwmnïau newydd a rhai sy’n bod eisoes yn Thornton Science Park

tŝĚŶĞƐ

D

Zŝ

ZŚǇů

ϱϲϭ

Dϱϯ

Dϱϯ

ůůĞƐŵĞƌĞWŽƌƚ

EĞƐƚŽŶ

Dϱϲ

ϱϱϬ

&ůŝŶƚ

ϱϲ
Dϱϯ

ŽŶŶĂŚƐYƵĂǇ

ϱϰ

Warren Hall

,ĂǁĂƌĚĞŶ

ĞŶďŝŐŚ

DŽůĚ

ƌŽƵŐŚƚŽŶ

ƵĐŬůĞǇ

ĂĞƌŐǁƌůĞ

ZŽƐƐĞƩ
ĞĨŶͲzͲĞĚĚ

3,900,000 troedfedd
sgwâr o ofod masnachol
newydd a 300 o gartrefi
newydd
ŽĞĚƉŽĞƚŚ

ϱϭ

ϱϱ
ϰϭ

ϰϴϯ

ϰϵϰ

ZƵƚŚŝŶ

ŚĞƐƚĞƌ

,Žůƚ

tƌĞǆŚĂŵ

ZŚŽƐůůĂŶĞƌĐŚƌƵŐŽŐ
ZƵĂďŽŶ

ϱ

>ůĂŶŐŽůůĞŶ

Cyfle i greu canolfan feddygol
leol newydd, bwytai a gwesty
Cyfrannwr mawr at adfywio’r rhanbarth a’i lewyrch yn y dyfodol
Darparu 3,000 o swyddi newydd, a gwaith adeiladu'r safle'n rhoi hwb
sylweddol i'r diwydiant adeiladu lleol
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ϱϬϱϴ

>ŝǀĞƌƉŽŽů

DŽƌĞƚŽŶ

,ŽǇůĂŬĞ

DϲϮ

ϱϲϮ

ŝƌŬĞŶŚĞĂĚ
ϱϲϭ
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Zŝ
ǀ

WƌĞƐƚĂƚǇŶ

,ĞƐǁĂůů

Ğƌ

ϰϭ

D

Zŝ

ZŚǇů

Dϱϯ

ĞĞ
ƌ
ǀĞ

ZŚƵĚĚůĂŶ

'ƌĞĞŶĮĞůĚ
,ŽůǇǁĞůů
ĂŐŝůůƚ
ϱϱ

ŽĚĞůǁǇĚĚĂŶ

ZƵŶĐŽƌŶ

Ğƌ
ƐĞ
Ǉ

Dϱϯ

ůůĞƐŵĞƌĞWŽƌƚ

EĞƐƚŽŶ

Dϱϲ

ϱϱϬ

&ůŝŶƚ

Canol Caer

ϱϲ
Dϱϯ

ŽŶŶĂŚƐYƵĂǇ

ϱϰ

,ĂǁĂƌĚĞŶ

ĞŶďŝŐŚ

DŽůĚ

ƌŽƵŐŚƚŽŶ

ƵĐŬůĞǇ

ĂĞƌŐǁƌůĞ

ϱϭ

ϱϱ
ϰϭ

ϰϴϯ

ϰϵϰ

ZƵƚŚŝŶ

ŚĞƐƚĞƌ

ZŽƐƐĞƩ
ĞĨŶͲzͲĞĚĚ
,Žůƚ

ŽĞĚƉŽĞƚŚ

tƌĞǆŚĂŵ

ZŚŽƐůůĂŶĞƌĐŚƌƵŐŽŐ
ZƵĂďŽŶ
ϱ

£300 miliwn o
fuddsoddiad mewn
cyfleoedd manwerthu,
hamdden a phreswyl
trwy brosiect Chester
Northgate

Hyd at 5,100

o swyddi newydd
£37miliwm o
wariant ychwanegol
yn yr economi leol pob
blwyddyn

Adeiladu gwesty

newydd pwrpasol
yn lle’r Crowne Plaza
gyda sba a chyfleusterau
cynadledda

Cynlluniau
adfywio
blaenllaw
Caer.

>ůĂŶŐŽůůĞŶ

Dros 500,000

troedfedd sgwâr o
ofod swyddfa Gradd
A a 200 o gartrefi
newydd o fewn
Chwarter Busnes
Canol Caer
Integreiddio strydoedd
siopa newydd, caffis,
bariau a bwytai o fewn
y ddinas hanesyddol

350,000 troedfedd sgwâr o ofod
manwerthu gyda mwy o le yn y blaen,

Mae datblygiad 3.5 acer

gan sicrhau bod cynnig manwerthu Caer yn

sawl cyflogwr mawr,

parhau’n gystadleuol gyda dinasoedd gerllaw

gan gynnwys RSM UK

City Place eisoes wedi denu

Gwireddu Ein Potensial

ŽĚĞůǁǇĚĚĂŶ

ĂŐŝůůƚ

ϱϱ

Dϱϲ

ϱϱϬ

&ůŝŶƚ

ϱϲ
Dϱϯ

ŽŶŶĂŚƐYƵĂǇ
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,ĂǁĂƌĚĞŶ

ĞŶďŝŐŚ

DŽůĚ

ƌŽƵŐŚƚŽŶ

ƵĐŬůĞǇ

ZƵƚŚŝŶ

ĂĞƌŐǁƌůĞ

ZŽƐƐĞƩ
ĞĨŶͲzͲĞĚĚ
,Žůƚ

ŽĞĚƉŽĞƚŚ

tƌĞǆŚĂŵ

ZŚŽƐůůĂŶĞƌĐŚƌƵŐŽŐ
ZƵĂďŽŶ
ϱ

>ůĂŶŐŽůůĞŶ

Mae ehngu’r safle’n ganolog i strategaeth economaidd y Cynllun Datblygu Lleol
newydd, a bydd yn darparu safle gwaith ychwanegol o safon uchel yn
agos at ac yn hygyrch i Ganol Tref Wrecsam

Cartref i fusnesau

mawr, proffil uchel
gan gynnwys Kellogg’s
a JCB

3,100 o swyddi
newydd unwaith y bydd

Un o ystadau
diwydiannol
mwyaf Ewrop

20-30ha o ofod
masnachol newydd

Darparu 2,900 o

Dros 10,000 o

swyddi adeiladu

weithwyr ar draws

yr estyniad wedi’i gwblhau

ϱϰ

ϱϭ

ϱϱ
ϰϭ

ϰϴϯ

ϰϵϰ

Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

ŚĞƐƚĞƌ

dros 360 o fusnesau

Cyfle cynaliadwy i bobl fyw a gweithio yn yr un ardal,
gan leihau'r angen i deithio a chymudo

Gwireddu Ein Potensial

ϱϲ
Dϱϯ

ŽŶŶĂŚƐYƵĂǇ
,ĂǁĂƌĚĞŶ

ŚĞƐƚĞƌ
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DŽůĚ

ĞŶďŝŐŚ

ƵĐŬůĞǇ

ϱϱ

ĂĞƌŐǁƌůĞ

ZƵƚŚŝŶ

Canol Tref Wrecsam

,Žůƚ

tƌĞǆŚĂŵ

ZŚŽƐůůĂŶĞƌĐŚƌƵŐŽŐ
ZƵĂďŽŶ
>ůĂŶŐŽůůĞŶ

ϱ

Bron i £11 miliwn o gyllid
wedi’i ddyrannu i’r dref trwy
fuddsoddiad cynllun Lleoedd
Llewyrchus Llawn Addewid
mewn mesurau a fydd yn
darparu'r catalydd ar gyfer twf

ϱϲϱ
ϱϳϬ

ϱϴϬ

economaidd ac adfywio
cynaliadwy hirdymor, gan

ϱϬϱϴ

>ŝǀĞƌƉŽŽů

DŽƌĞƚŽŶ

,ŽǇůĂŬĞ

ϱϲϮ

ŝƌŬĞŶŚĞĂĚ
ϱϲϭ

WƌĞƐƚĂƚǇŶ

,ĞƐǁĂůů

ZŚǇů

Dϱϯ
ϰϭ

ĞĞ

ƌ
'ƌĞĞŶĮĞůĚ

ůůĞƐŵĞƌĞWŽƌƚ

EĞƐƚŽŶ

ĞŶďŝŐŚ

&ůŝŶƚ

ϱϲ
Dϱϯ

ŽŶŶĂŚƐYƵĂǇ

ϱϰ

,ĂǁĂƌĚĞŶ

DŽůĚ

ƵĐŬůĞǇ

ŚĞƐƚĞƌ

ƌŽƵŐŚƚŽŶ

ĂĞƌŐǁƌůĞ

ZƵƚŚŝŶ

Parc Technoleg Wrecsam/Porth y Gorllewin

ϱϭ

ϱϱ
ϰϭ

ϰϴϯ

ϰϵϰ

Parc busnes arloesol yn y rhanbarth, sy’n canolbwyntio ar

Dϱϲ

ϱϱϬ

ϱϱ

manteision, gan gynnwys canol y
dref hanesyddol a’r marchnadoedd

ZƵ

Ğƌ
ƐĞ
Ǉ

Dϱϯ

,ŽůǇǁĞůů
asedau
deniadol yn y dref
a’uĂŐŝůůƚ
ŽĚĞůǁǇĚĚĂŶ

tŝĚ

D

ǀĞ

Cyfleoedd
i wella defnydd o
ZŚƵĚĚůĂŶ

gynaliadwyedd a rhinweddau amgylcheddol rhagorol

Zŝ
ǀĞ
ƌ

Zŝ

Potensial i ddarparu 1,000 o
gartrefi newydd yn y dref

ZŽƐƐĞƩ
ĞĨŶͲzͲĞĚĚ

ŽĞĚƉŽĞƚŚ

Uwchgynllun Canol Tref wedi’i fabwysiadu ym mis Ebrill 2016, y sbardun
ar gyfer twf economaidd a buddsoddi helaeth yn yr ardal

gynnwys Canolfan Diwydiannau
Creadigol a’r Celfyddydau

ϰϭ

ϰϴϯ

ϰϵϰ

ZŽƐƐĞƩ
ĞĨŶͲzͲĞĚĚ
,Žůƚ

ŽĞĚƉŽĞƚŚ

tƌĞǆŚĂŵ

ZŚŽƐůůĂŶĞƌĐŚƌƵŐŽŐ
ZƵĂďŽŶ
ϱ

>ůĂŶŐŽůůĞŶ

Denu gweithgynhyrchu technoleg uwch, y diwydiant gwasanaethu a
gwasanaethau ariannol i’r rhanbarth, dod â chyfleoedd gwaith o safon

uchel ac ysgogi twf economaidd
161 ha o ofod masnachol a phreswyl newydd, gan gynnwys 1,500 o gartrefi newydd
Darparu manteision lleol:

1,140 o swyddi newydd
1,840 o swyddi adeiladu

Gwireddu Ein Potensial

ϱϴϬ

ϱϬϱϴ

>ŝǀĞƌƉŽŽů

DŽƌĞƚŽŶ

,ŽǇůĂŬĞ

DϲϮ

ϱϲϮ
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ŝƌŬĞŶŚĞĂĚ

ϱϲϭ

WƌĞƐƚĂƚǇŶ

,ĞƐǁĂůů

Zŝ
ǀĞ
ƌ

ϰϭ

ĞĞ

Glannau Dyfrdwy - Porth y Gogledd

Dϱϯ

'ƌĞĞŶĮĞůĚ
,ŽůǇǁĞůů
ĂŐŝůůƚ
ϱϱ

ZƵŶĐŽƌŶ

Ğƌ
ƐĞ
Ǉ

ƌ

ZŚƵĚĚůĂŶ
ŽĚĞůǁǇĚĚĂŶ

tŝĚŶĞƐ

D

ǀĞ
Zŝ

ZŚǇů

Dϱϯ

ůůĞƐŵĞƌĞWŽƌƚ

EĞƐƚŽŶ

Dϱϲ

ϱϱϬ

&ůŝŶƚ

ϱϲ
Dϱϯ

ŽŶŶĂŚƐYƵĂǇ

ϱϰ

,ĂǁĂƌĚĞŶ

ĞŶďŝŐŚ

DŽůĚ

ŚĞƐƚĞƌ

ƌŽƵŐŚƚŽŶ

ƵĐŬůĞǇ

ϰϭ

ϰϴϯ

ϰϵϰ

ĂĞƌŐǁƌůĞ

ZƵƚŚŝŶ

ϱϭ

ϱϱ

ZŽƐƐĞƩ
ĞĨŶͲzͲĞĚĚ
,Žůƚ

ŽĞĚƉŽĞƚŚ

tƌĞǆŚĂŵ

ZŚŽƐůůĂŶĞƌĐŚƌƵŐŽŐ
ZƵĂďŽŶ
ϱ

Swyddi mewn
perthynas â

Sefydliad
Gweithgynhyrchu
Uwch, creu twf
mewn Ymchwil a
Datblygu, a sicrhau
datblygu sgiliau
a masnacheiddio
technoleg o fewn
Ardal Fenter Porth y
Gogledd yng Nglannau
Dyfrdwy
Hyd at 1,200 o

gartrefi newydd gan
gynnwys tai fforddiadwy

>ůĂŶŐŽůůĞŶ

Creu hyd at 7,000 o

Canolfan leol i ddarparu
ar gyfer preswylwyr a'r

swyddi unwaith y

boblogaeth sy’n gweithio

bydd yn weithredol

Y datblygiad
mwyaf yng
Ngogledd Cymru
sy'n cael ei arwain
gan y sector preifat
Cymal Un wedi
cychwyn i
adeiladu’r brif
ffordd ar draws y
safle

1,000 o swyddi
adeiladu

85,500,000
troedfedd sgwâr o
ofod masnachol newydd

Safleoedd gan nifer o

weithgynhyrchwyr
byd-eang yn yr ardal gan
gynnwys Airbus a Tata Steel

Mynediad at £70 miliwn o Lwfansau Cyfalaf Uwch

Gwireddu Ein Potensial
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Ein Safleoedd Mawr Datblygu Tai
Rydym yn cyflawni mwy na’n targedau
darparu tai ar draws ardal Mersi a Dyfrdwy a
chyda disgwyl i hyd at 25,000 o gartrefi gael
eu datblygu erbyn 2040, mae’n rhaid parhau
â’r cysondeb hwn wrth ddarparu. Byddwn yn
parhau i weithio gyda’r sector preifat ac yn
helpu i'w darparu, a gallwn gynnig pwerau i
gynorthwyo hynny.

1

2

3

Mae nifer o safleoedd mawr datblygu tai
eisoes wedi cael eu nodi:
1

Hoylake Golf Resort

4

150 cartref

5

6

2

Wirral Waters

13,500 cartref

3

Woodside Waterfront

130 cartref

7

4

Canol Ellesmere Port

2,500 cartref

8

5

Rossfield Park

790 cartref

6

Ledsham Road

1,500 cartref

7

Glannau Dyfrdwy –
Porth y Gogledd

1,200 cartref

8

Warren Hall

300 cartref

9

Canol Caer

200 cartref

10

Wrexham Road

1,450 cartref

11

Ffordd Cefn/Ffordd Holt

600 cartref

12

Tref Wrecsam

1,000 cartref

13

Parc Technoleg
Wrecsam / Porth y
Gorllewin

1,500 cartref

9
10

11

12

13

Gwireddu Ein Potensial
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04 Ein Gweledigaeth ar gyfer Isadeiledd
Y Weledigaeth Strategol
Bydd gwell cysylltiad rhwng ardal Mersi a Dyfrdwy a gweddill y DU yn caniatáu i ni wireddu ein potensial
economaidd yn llawn ac i fanteisio ar ein lleoliad strategol rhwng Gogledd Cymru a Phwerdy Gogledd Lloegr.
Mae cysylltiad ag economïau Lerpwl a Manceinion yn dod yn fwyfwy pwysig ac maent yn ategu daearyddiaeth
economaidd ardal Mersi a Dyfrdwy. Bydd cysylltiadau cryf â chanolbwynt Crewe hefyd yn dod yn fwy hanfodol
wrth i HS2 nesáu. Mae angen pecyn ategol o welliannau i ffyrdd a’r rheilffordd ar gyfer y cysylltiadau allanol hyn.

Cysylltiadau gwell â
Gogledd Lloegr a'r Alban

Dinas-ranbarth
Mersi a
Dyfrdwy sydd
â chysylltiadau
rhagorol

Cysylltiadau amlfoddol â
gweddill Pwerdy Gogledd
Lloegr

Trydaneiddio'r
rheilffordd i Gaergybi
Gwell ffyrdd a rheilffordd tuag at
Gaerdydd a Telford

Cryfhau’r rheilffordd i
Ganolbarth a De-ddwyrain
Lloegr, gan gynnwys trwy
ganolbwynt Crewe

Gwneud y gorau o’n cysylltiadau
â’r economi ryngwladol drwy ein
porthladdoedd

Ein Gweledigaeth ar gyfer Isadeiledd
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Y Cynlluniau
Mae cysylltiadau rhwng y canolbwyntiau trefol yn hanfodol ar gyfer dinasoedd lluosganolog – effeithlonrwydd symud sy’n
diffinio ein heconomi. Bydd gwell isadeiledd cludiant yn helpu i leihau tagfeydd ac yn gwella dibynadwyedd amseroedd
teithio – dau beth sy'n cael eu cydnabod yn hanfodol i economïau llewyrchus ac amgylcheddau cynaliadwy.

Cynlluniau Cludiant
Strategol

Mersey
Waters

Traffyrdd Doeth yr M56 a’r M53
Ffordd liniaru gorllewin Caer

Wirral
Waters

(part of
Mersey Waters)

Uwchraddio’r A51
Coridor yr A56 Hoole Road
Gwelliannau i goridor yr A41

Daresbury
Sci-Tech

Deuoli’r A550
Gwelliannau i goridor yr A949
Uwchraddio’r A483

Cheshire
Science
Corridor

Pumed barc Parcio a Theithio i Gaer
Pyrth Wirral Waters
Pwynt tagfeydd yr A41/A5116
Pwynt tagfeydd yr A55/A51
Pwynt tagfeydd yr A51/B5132

Deeside
Northern
Gateway

Pwynt tagfeydd yr A51/A54
Pwynt tagfeydd Cyffordd 4 yr A483 /
gwelliannau i gylchfan Halchdyn
Ffordd gyswllt Saughall Massie
Gwell gwasanaethau rhwng Wrecsam/Bidston
Gwell gwasanaethau rhwng Caer/Manceinion/
Warrington
Trydaneiddio a gwell gwasanaethau rhwng
Crewe/Caer/Caergybi
Gwell gwasanaethau ar Halton Curve
Capasiti Caer/Wrecsam
Llwybr HS2
Prif drefi/dinasoedd
Ardaloedd Menter
Meysydd Awyr
Porthladdoedd
Ffyrdd
Rheilffyrdd
Ffin Cymru/Lloegr
Milltiroedd
Cilomedrau
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Y Cynlluniau
Mae cysylltiadau rhwng y canolbwyntiau trefol yn hanfodol ar gyfer dinasoedd lluosganolog – effeithlonrwydd symud sy’n diffinio
ein heconomi. Bydd gwell isadeiledd cludiant yn helpu i leihau tagfeydd ac yn gwella amseroedd teithio – dau beth sy'n cael eu
cydnabod yn hanfodol i economïau llewyrchus ac amgylcheddau cynaliadwy.
Traffordd Ddoeth yr M56
Mae’r cysylltiad hanfodol hwn â Manceinion yn cael ystyried yn
un o'r rhannau sydd â'r tagfeydd mwyaf yng Ngogledd Lloegr,
heb allu ymdopi'n dda iawn â chynnydd sydyn mewn traffig
nac unrhyw broblemau. Mae hyn yn rhwystro pobl a nwyddau
yn sylweddol rhag gallu symud, sy’n amlwg yn cael effaith
economaidd. Yn fuan ar ôl 2020, mae bwriad i’w huwchraddio'n
Draffordd Ddoeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar y ffordd
rhwng Cyffyrdd 12 ac 14.
Traffordd Ddoeth yr M53
Mae’r M53 yn cysylltu ardal Mersi a Dyfrdwy â Lerpwl, yn ogystal
â bod yn gyswllt strategol o fewn ardal Mersi a Dyfrdwy. Mae
hi felly’n allweddol bod y rhan hon yn cael ei rheoli’n effeithiol
– mae yna eisoes gynlluniau ar gyfer gwaith i’w huwchraddio'n
Draffordd Ddoeth erbyn 2020.
Uwchraddio’r A51
Mae’r A51 eisoes yn un o gysylltiadau allanol pwysicaf ardal Mersi
a Dyfrdwy gan ei bod yn gyswllt â dwyrain Caer a Swydd Stafford.
Mae’n debygol y bydd y ffordd yn prysuro'n sylweddol pan ddaw
HS2 i Crewe yn 2027. Byddai gwella’r ffordd hon yn cefnogi
economi ardal Mersi a Dyfrdwy, ond byddai hefyd yn helpu i
sicrhau bod Crewe'n manteisio'n llawn ar ei lleoliad strategol.
Deuoli’r A550
Yn yr un modd, mae'r A550 yn cysylltu’r M53 a de Cilgwri â’r
rhwydwaith priffyrdd rhwng Cymru a Lloegr. Mae hefyd yn
gwasanaethu safleoedd strategol pwysig fel Capenhurst a Pharcio
a Theithio Hooton. Mae'r galw ar y gwasanaeth hwn felly'n
amrywiol, a byddai gwelliannau'n creu llawer o fanteision.
Gwelliannau i goridor yr A494
Mae Llywodraeth Cymru’n cynllunio gwaith uwchraddio sylweddol
ar y cysylltiad strategol rhwng yr A494 a’r A55. Mae'n dal angen
penderfynu ar y llwybr ond bydd y gwelliannau'n hwyluso teithio
ar draws y rhanbarth, yn gwella'r gallu i gyrraedd swyddi ac yn
cyflwyno gwelliannau ehangach i'r rhwydwaith cludiant lleol.
Ffordd liniaru Gorllewin Caer
Mae llawer o rwydwaith ffyrdd hanesyddol Caer wedi'i leoli
i'r Dwyrain o'r dref, ac nid oes ffordd de-gogledd i'r Gorllewin
ohoni. Mae hyn yn rhoi pwysau mawr ar y dref hanesyddol wrth
i draffig lleol gael ei orfodi trwy’i hardaloedd canolog. Byddai’r
ffordd liniaru’n cael gwared â llawer iawn o draffig o ganol y dref,
a fyddai'n well i'r amgylchedd o ran traffig, diogelwch ffyrdd
ac ansawdd aer. Ar ben hynny, byddai’n amlwg yn cefnogi twf
economaidd cynaliadwy ardal ehangach Mersi a Dyfrdwy.
Gwelliannau i goridor yr A41
Mae’r A41 yn ffordd strategol allweddol ac mae tagfeydd mawr a
llawer o oedi arni yn ystod y cyfnodau prysuraf. Mae Pecyn Gwella
Coridor yr A41 yn cynnwys nifer o brosiectau i wella teithio a
dibynadwyedd amseroedd teithio ar yr A41 er mwyn rhoi nifer o
safleoedd gwaith allweddol o fewn cyrraedd yn rhwydd ar draws
yr ardal, gan gynnwys Wirral Waters, Parc Busnes Rhyngwladol
Cilgwri, porthladd Twelve Quays a Cammell Laird.
Rhaglen Mynediad at Borthladdoedd
Gan gydnabod y cyfleoedd y mae Superport Lerpwl yn ei ddarparu
i’n porthladdoedd llai, rydym am wella mynediad ffordd at ein
porthladdoedd er mwyn iddyn nhw fod â rhan allweddol ym
marchnad fyd-eang cludiant morol.

Gwelliannau i’r Rheilffyrdd
Mae Prosbectws Rheilffyrdd Growth Track 360 Mersi a Dyfrdwy a
Gogledd Cymru yn manylu mwy ar ein gofynion o ran gwelliannau
i reilffyrdd yr ardal, ond bydd gwell cysylltiad â Lerpwl, Manceinion
a HS2 yn hanfodol at lewyrch y rhanbarth. Yn enwedig, bydd
ailadeiladu pont Hoole Road yng Nghaer yn angenrheidiol i
allu trydaneiddio’r rheilffordd rhwng Crewe a Chaergybi. Mae
symud yn fewnol rhwng y canolbwyntiau trefol ar drenau yn aml
yn anodd, yn bennaf oherwydd anghysonder a’r newidiadau.
Ein gweledigaeth ni yw rhwydwaith cludiant integredig, lle mai
trenau yw’r brif ffordd o deithio rhwng trefi a dinasoedd.
Maes Awyr Penarlâg
Ar hyn o bryd, mae hon yn ased bwysig i Airbus ac at ddefnydd
corfforaethol a phreifat arall. Gallai defnyddio Maes Awyr
Penarlâg ar gyfer teithiau masnachol i brif ddinasoedd y DU
gryfhau cysylltiadau i fusnesau yn yr ardal hon yn sylweddol.
Uwchraddio’r A483 (gan gynnwys Cyffyrdd 4 a 5 a Chylchfan
Halchdyn)
Byddai sawl mantais sylweddol o wella’r ffordd sy’n cysylltu
Wrecsam a Chaer â Chanolbarth Cymru a Swydd Amwythig (gan
gynnwys ardaloedd trafferthus yr A5 a’r M54). Cyffyrdd 4 a 5
yw’r prif byrth i Wrecsam. Yn ystod yr oriau prysuraf, gall traffig
giwio am gyfnodau sylweddol. Mae'r ardal hon yn rwystr mawr i
ddatblygiadau newydd yn Wrecsam.
Coridor yr A56 Hoole Road
Hoole Road yw’r brif ffordd i mewn i Gaer o Ogledd Lloegr. Fel sy’n
wir am unrhyw brif ffordd i mewn i ddinas, mae’n brysur iawn
ac mae lle i wella’i chapasiti. Mae newidiadau i bont Hoole Road
hefyd yn allweddol i drydaneiddio’r rheilffordd rhwng Crewe a
Chaergybi, gan ei bod yn rhy isel i wifrau uwchben fynd oddi tani
ar hyn o bryd. Byddai’r cynllun hwn hefyd yn cynnwys datblygiad
newydd a chynlluniau i ehangu’r maes parcio yn Ngorsaf Caer.
Pwyntiau Tagfeydd yr A41/A55/A51/A54
Mae’r ardal hon yn cynrychioli lle daw sawl prif ffordd sy’n
arwyddocaol i'r rhanbarth ynghyd. Yma mae'r porth i Gaer yn
ogystal â chanolbwynt teithio tuag at Gymru, dwyrain Caer,
Swydd Amwythig a Chilgwri. Oherwydd hynny, mae pob un yn
aml yn achos oedi mawr ar y rhwydwaith a byddai gwelliannau’n
creu potensial am fanteision economaidd helaeth.
Pumed barc Parcio a Theithio i Gaer
Mae Parcio a Theithio’n rhan allweddol o strategaeth gludiant
Caer sy'n lleihau tagfeydd ac effeithiau amgylcheddol yng nghanol
y dref hanesyddol.
Pyrth Wirral Waters
Mae angen gwella capasiti pum prif gyffordd sydd, gyda’i gilydd,
fel porth i safle Wirral Waters. Bydd y cynllun yn lleihau tagfeydd
ac yn galluogi’r rhwydwaith (gan gynnwys yr M53) i ateb gofynion
teithio presennol a rhai'r dyfodol er mwyn hyrwyddo twf a
datblygiadau yn, ac o amgylch, Wirral Waters.
Ffordd gyswllt Saughall Massie
Nodwedd arwyddocaol o Uwchgynllun Hoylake Golf Resort yw
creu ffordd newydd trwy’r safle o’r enw ffordd gyswllt Saughall
Massie. Byddai’r ffordd newydd yn caniatáu mynediad i’r gyrchfan
golff ac at dir datblygu arall a fydd, maes o law, yn gatalydd i
adfywio’r ardal trwy ddatblygu cyrchfan dwristiaeth a hamdden
o safon uchel.
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Mae Isadeiledd yn Ysgogi Datblygu
Mae isadeiledd a datblygu’n mynd law yn llaw, ac isadeiledd yn aml yw'r un peth pwysicaf sy'n galluogi
twf economaidd. Er mwyn gwireddu potensial ardal Mersi a Dyfrdwy, mae'n rhaid i ni fod yn rhagweithiol
wrth baru isadeiledd newydd â datblygiadau y mae'n eu galluogi. Mae cyfraniadau cynllunio’n darparu
mecanwaith defnyddiol ar gyfer cyflawni hyn ar lefel leol, ond mae’n rhaid i ni ystyried pethau mwy a
chydflaenoriaethu cynlluniau sydd o bwysigrwydd rhanbarthol na all y sector preifat eu hariannu, ac sy’n
cryfhau sawl datblygiad strategol.

Yr Hyn sy’n Allweddol ar gyfer Datblygiadau yn Wrecsam: Uwchraddio Cyffyrdd 4 a 5 yr A483
Mae tagfeydd ar gyffyrdd 4 a 5 yr A483 wedi rhwystro datblygiadau yn Wrecsam ers tro, yn enwedig
yng nghanol y dref ac yn ardal gorllewin Wrecsam, lle na oedd posib’ dibynnu ar ddatblygwyr i dalu am
gynllun isadeiledd mawr o’r fath. Byddai cael gwared â'r tagfeydd hyn ar y rhwydwaith yn rhyddhau
llawer o dir datblygu ar gyfer hyd at 2,500 o gartrefi, yn creu 1,135 o swyddi ar gyfer yr ardal leol ac yn
cefnogi adfywio Canol Tref Wrecsam.

Datblygu Caer tuag at statws y Prif Ddinasoedd: Ffordd liniaru gorllewin Caer
Os yw Caer am symud i fyny hierarchaeth dinasoedd y DU a chreu twf economaidd cynaliadwy sy’n
gymaradwy â Phrif Ddinasoedd y DU, yna mae angen mwy o gapasiti priffyrdd de-gogledd yn y Gorllewin
er mwyn lleihau'r pwysau ar ganol y ddinas a chefnogi datblygiadau mawr strategol.

Manteisio ar Effaith Canolbwynt Crewe: Trydaneiddio Arfordir Gogledd
Cymru a Phwyntiau Tagfeydd yr A51
Bydd trydaneiddio'r rheilffordd rhwng Caergybi a Crewe yn gwella amseroedd teithio ac yn lledaenu manteision
amlder ‘dewch ac ewch’ HS2 yng Nghanolbwynt Crewe ar draws ardal Mersi a Dyfrdwy. Bydd hyn, ynghyd â gwella
pwyntiau tagfeydd presennol ar yr A51 i Crewe yn cysylltu ardal Mersi a Dyfrdwy'n well â HS2.

Twf yng Nghilgwri: Pyrth Wirral Waters
Mae angen gwelliannau i byrth allweddol o amgylch Dociau Cilgwri er mwyn cefnogi Wirral Waters, un o
brosiectau adfywio mwyaf y DU, ac i gefnogi adfywio canol tref Penbedw, gan greu dros 20,000 o swyddi
newydd, darparu 13,500 o gartrefi a chefnogi trawsnewid yr ardal.

Manteisio ar Superport: Uwchraddio Porthladdoedd Mersi a Dyfrdwy
Superport yw’r unig borthladd cynwysyddion yng ngogledd Lloegr sy’n gallu gwasanaethu 95% o longau
cynwysyddion mwyaf y byd. Mae hyn yn creu cyfleoedd anhygoel i borthladdoedd Mersi a Dyfrdwy i fod
yn borthladdoedd dosbarthu/bwydo allweddol. Bydd gwella'r priffyrdd at y porthladdoedd llai yn cryfhau
eu rôl yn yr economi cludiant morol a bydd yn creu cyfleoedd sylweddol i'r ardaloedd lleol.

Cysylltu Glannau Dyfrdwy: yr A494, A550 a gwelliannau i Lein y Gororau
Os yw Caer am symud i fyny hierarchaeth dinasoedd y DU a chreu twf economaidd cynaliadwy sy’n
gymaradwy â Phrif Ddinasoedd y DU, yna mae angen mwy o gapasiti priffyrdd de-gogledd yn y Gorllewin
er mwyn lleihau'r pwysau ar ganol y ddinas a chefnogi datblygiadau mawr strategol.

Cefnogi Twristiaeth yn Ardal Mersi a Dyfrdwy: Hoylake Golf Resort
Mae angen isadeiledd ffyrdd newydd er mwyn hwyluso defnyddio tir i ddatblygu cyrchfan golff
ryngwladol o safon byd-eang yn Hoylake, a fydd yn creu manteision economaidd i'r is-ranbarth ehangach
o ran twristiaeth a gwaith.
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Amserlen
Rydym wedi llunio rhaglen ymarferol o isadeiledd sy’n flaenoriaeth; un y credwn ni sy’n realistig ac yn gyraeddadwy. Mae
llawer o'r prosiectau hyn wedi cael llai a llai o flaenoriaeth dros y blynyddoedd diwethaf, ond byddai eu gohirio ymhellach
yn annerbyniol.

Cynlluniau Rheilffyrdd
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^ Castell y Fflint

Dinas o ran maint...
Gyda phoblogaeth o bron i 1 miliwn o bobl, Gwerth Ychwanegol Gros o £22
biliwn, a rhai o’r enwau mwyaf mewn sawl sector ddiwydiannol, mae ardal
Mersi a Dyfrdwy mewn lle da i gystadlu yn erbyn y gorau.

gyda chyfleoedd lu...
Rydym yn gwybod ble mae’r cyfleoedd yn y rhanbarth, ac rydym yn deall yr
isadeiledd sydd ei angen ar gyfer datblygiadau newydd o faint sylweddol. Am
gost gymharol fach, rydym yn credu y gallem greu twf economaidd a fyddai'n
llawer mwy na'r gwariant cychwynnol.

a gweledigaeth i gyflawni.
Mae gennym ni weledigaeth unol y mae’r partneriaid yn ei rhannu a’r gallu
cyfunol i helpu i gyflawni.

v Storyhouse Theatre yn cael ei hadeiladu, Caer

GWELD CYFLE?
E: mda@cheshirewestandchester.gov.uk
Ff: 0151 356 6567
G: merseydeealliance.org.uk

