
Mae Parc Trident 
yn gyfleuster Ynni 
a Gwastraff gyda 
Gwres a Phŵer 
Cyfunol

Ateb Carbon Isel
Ôl-troed carbon
Disgwylir i Barc Trident arbed rhwng 51,000 a 58,000 tunnell o CO2 y 
flwyddyn, neu arbedion cyfatebol, yn ne-ddwyrain Cymru o’i gymharu â 
thirlenwi.

P’un a ydym yn mabwysiadu’r dewis gwres ardal, y gwir ydi petai pob 
gwlad yn Ewrop yn cyflawni targed ailgylchu o 60% (10% yn llai na tharged 
Llywodraeth Cymru i Gymru) a defnyddio’r gwastraff gweddilliol i gynhyrchu 
ynni, byddem yn atal 54 miliwn tunnell o CO2 rhag cael ei ryddhau i’r 
atmosffer erbyn 2020. Mae hynny gyfystyr â thynnu 20 miliwn o geir oddi ar 
y ffordd.

Cynhyrchu trydan o wastraff

Erbyn 2020, gallai’r diwydiant gwastraff cyfan gyfrif am 6% o gynhyrchiant 
trydan y DU.

Yn hytrach nag anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi, bydd Parc Trident yn 
newid gwastraff gweddilliol yn 30MW o drydan, sy’n ddigon i gyflenwi hyd at 
50,000 o dai.

Gwres a Phŵer Cyfunol (GPCyf)
Cyfleuster Ynni o Wastraff yw Parc Trident sy’n cynhyrchu Gwres a Phŵer 
Cyfunol.

Felly yn ogystal â chynhyrchu ynni, gall y safle gynhyrchu gwres a stêm 
‘graddfa uchel’ i gefnogi rhwydwaith gwresogi rhanbarthol, a fyddai’n 
darparu hyd at 20MW.

Mae Viridor eisoes wedi dechrau trafodaethau â chwmni ynni mawr i 
gyflawni grid gwres carbon isel, cynaliadwy i Gaerdydd, gan ddarparu ynni 
tanwydd nad yw’n danwydd ffosil i ddefnyddwyr y cyffiniau.

 Rhwydwaith Gwres Rhanbarthol Arfaethedig

Partner Cefnogi



Cwestiynau ac Atebion am Ateb 
Carbon Isel
A fydd pobl yng Nghaerdydd yn cael biliau trydan 
rhatach?

Caiff trydan o’r cyfleuster ei fwydo i’r Grid 
Cenedlaethol, nid tai pobl, felly ni fydd yn lleihau 
costau trydan unigol yn uniongyrchol.

Os na ellir cyflawni Gwres a Phŵer Cyfunol, a oes 
manteision amgylcheddol i’r safle?

Os na fydd Viridor yn cyflenwi gwres neu stêm, bydd 
yn cynhyrchu cymaint o drydan â phosibl a fydd yn 
cyfrannu at ofynion ynni Cymru.

A yw’r awdurdodau lleol sy’n rhan o bartneriaeth 
Prosiect Gwyrdd yn cael budd o’r incwm a 
gynhyrchir o allforio trydan i’r Grid Cenedlaethol 
neu werthu’r gwres a’r stêm? 

Mae Viridor yn cyfrannu at gostau Prosiect Gwyrdd 
drwy lefel sicr o incwm o drydan a ffynonellau 
gwastraff eraill. Bydd hyn yn arwain at gostau is o ran 
rheoli gwastraff i’r awdurdodau partner, a gaiff effaith 
gadarnhaol ar gyllidebau cynghorau.

Hefyd, bydd Viridor yn rhannu’r refeniw pan fydd yr 
incwm a geir o drydan yn uwch na’r disgwyl.

Mae Viridor hefyd wedi cytuno i drafod y posibilrwydd 
o rannu unrhyw fuddion ychwanegol o ddatblygu 
grid gwres Caerdydd pan fydd y manylion wedi’u 
cadarnhau.
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Trydan yn unig

Tirlenwi – Llinell Sylfaen

GPCyf Viridor

Asesiadau Effeithiau Lluosog 
cymharu sefyllfaoedd

Posibilrwydd o Gynhesu Byd-
eang - sef allyriadau nwyon 
(megis carbon deuocsid a methan)

Asideiddio - sef allyriadau (i’r 
aer, dwr a thir) a all niweidio 
planhigion a phridd

Ewtroffigedd - sef allyriadau i’r 
dŵr sy’n arwain at ecosystemau 
sydd â diffyg maetholion ac 
ocsigen

Ecowenwyndra Dŵr Croyw - 
sef allyriadau sy’n gwenwyno 
organebau dŵr croyw

Gwenwyndra Dynol - sef 
allyriadau sy’n wenwynig i iechyd 
pobl

Disbyddu Adnoddau - yn 
ymwneud â defnyddio adnoddau

Nifer Cyfatebol o Bobl 
Ewropeaidd. - nifer y bobl 
Ewropeaidd ar gyfartaledd a 
fyddai’n achosi’r un effaith. Dyma 
ffordd safonol o gymharu data 
gwahanol.
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