
Yn ein hymgynghoriad diwethaf, 
dywedom ni y byddem yn rhoi cysylltiad 
Wylfa Newydd o dan y ddaear i groesi 
Afon Menai. Mae ein gwaith ar hyn wedi 
dod ymlaen yn dda a gallwn roi rhagor 
o fanylion i chi erbyn hyn.

Roedd eich ymateb i’r ymgynghoriad 
diwethaf yn dangos yn glir bod ardal 
Afon Menai yn arbennig ac y dylid ei 
gwarchod. Fe ddywedoch chi bod y 
trigolion ac ymwelwyr yn gwerthfawrogi’r 
dirwedd a’r amgylchedd. 

Mae ein timau wedi bod yn edrych yn 
ofalus ar ddaeareg Afon Menai, 
cymunedau a threftadaeth yr ardal, y 
bywyd gwyllt a’r amgylchedd morol. Ac 
maent wedi bod yn siarad â sefydliadau 
arbenigol, yn cynnwys Prifysgol Bangor, 
am y gwaith pwysig hwn.

Yn ogystal, rydym wedi gwneud llawer o 
waith i ddatrys anawsterau peirianyddol 
cymhleth mynd o dan Afon Menai. Mae 
hyn wedi dylanwadu’n fawr ar sut a lle 
yn union y byddwn yn croesi, yr offer y 

bydd arnom eu hangen a lle y gallent 
fynd. Mae hyn yn cynnwys offer ar gyfer 
compowndiau pennau selio – lle rydym 
yn cysylltu’r darnau uwch ben â’r 
darnau tanddaear. 

Mae’n gliriach i ni erbyn hyn sut y 
byddwn yn croesi Afon Menai.

  Ar Ynys Môn, ni fyddwn yn symud 
ymlaen â llwybr 5D, rhan o lwybr 5A 
nac ardal chwilio compownd pen 
selio, De, sydd agosaf at y Gaerwen a 
Llanddaniel Fab. Roedd pobl yn 
pryderu am beilonau mewn ardal 
newydd – rydym wedi asesu hyn a 
chredwn y caiff llwybrau  
eraill lai o effaith ar olygfeydd, 
treftadaeth ddiwylliannol a lleoedd  
o ddiddordeb hanesyddol

  Yng Ngwynedd, ni fyddwn yn symud 
ymlaen â llwybr 5H nac ardal chwilio 
compownd pen selio, Gogledd ger 
Bangor chwaith. Credwn y bydd y 
llwybrau eraill yn cael llai o effaith ar 
gymunedau a’r dirwedd

Cynlluniau ar gyfer tanddaearu’r cysylltiad 
i groesi Afon Menai yn datblygu

  Rydym wedi lleihau maint yr ardaloedd 
chwilio compowndiau pennau selio 
eraill – lle byddwn yn mynd o dan y 
ddaear – er mwyn cadw’n hoffer 
ymhellach o’r arfordir a’r Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). 
Mae hyn yn golygu y bydd y cysylltiad 
o dan y ddaear am hyd at 5km

  Rydym wedi pennu pedair ardal lle 
gallem fynd o dan Afon Menai a dwy 
dechnoleg y gallem eu defnyddio 

Holi ac ateb ar y cefn 

Map y tu mewn:
–  Llwybrau na 

ddewiswyd
–   Lleihau maint yr 

ardaloedd chwilio 
compowndiau 
pennau selio 

–  Ardaloedd 
croesi posibl

Dysgu rhagor

Newyddion y Prosiect
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  Peidio â symud ymlaen â’r 
llwybrau agosaf at y Gaerwen, 
Llanddaniel Fab a Bangor ar 
gyfer llinell uwch ben 

 Hyd at 5km i fynd o dan y ddaear 

   Lleihau ardaloedd chwilio’r 
compowndiau pennau selio er 
mwyn cadw’r offer ymhellach  
o’r arfordir a’r AHNE

  Bydd y cysylltiad yn mynd o  
dan Afon Menai – rhagor o 
wybodaeth sut a lle 

  Gwybodaeth fanylach am y 
cysylltiad cyfan ac ymgynghoriad 
cyn diwedd y flwyddyn
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Gan fod nodweddion arbennig ac 
unigryw ar yr arfordir ac yn Afon Menai 
ei hunan, mae dynesu at y Fenai a’i 
chroesi yn gryn her.

  Rydym wedi ystyried y cymunedau, 
y cartrefi a’r busnesau niferus ac 
wedi meddwl am y golygfeydd tuag 
atynt ac ohonynt 

  Mae yna nodweddion treftadaeth 
gwerthfawr fel Stad y Faenol, Tŵr 
Marcwis a Phlas Newydd sydd hefyd 
yn bwysig o ran twristiaeth

  Mae heriau ffisegol y mae’n rhaid i ni 
eu hystyried fel y llanw a daeareg y 
naill ochr a’r llall i’r Fenai ac oddi tani

  Ac mae’r golygfeydd eiconig ar hyd y 
Fenai ac o’r dirwedd gyfagos, sy’n 
bwysig i bobl yr ardal ac ymwelwyr

Un o’r cwestiynau mawr y mae pobl wedi’u gofyn yw sut 
yn union y byddwn yn croesi Afon Menai. Rydym wedi 
bod yn gweithio’n galed i benderfynu ar hyn ac rydym yn 
deall yn well o lawer yn awr sut orau i’w wneud.

Dywedoch wrthym pa mor bwysig yw’r 
holl nodweddion hyn ac rydym wedi 
canolbwyntio ar sicrhau bod ein gwaith 
yn cael cyn lleied o effaith ag y bo 
modd arnynt. 

Mae bodloni’r holl ofynion hyn, a 
gofynion technegol manwl er mwyn 
sicrhau bod y cysylltiad yn ddiogel ac 
yn ddibynadwy, yn her beirianyddol 
fawr a buom yn gweithio’n galed i 
ymateb iddi.

Mae dwy dechnoleg y gallem eu 
defnyddio i fynd o dan y Fenai – drilio 
cyfeiriadol llorweddol (HDD) neu 
dwnelu. Rydym wedi gwrthod 
technolegau eraill am nad ydym yn 
meddwl eu bod yn addas. 

Bydd ein penderfyniad ar ba dechnoleg 
i’w defnyddio’n dibynnu’n bennaf ar y 
ffordd orau i ymateb i’r heriau technegol 
a pheirianyddol yn yr ardal.

Mi ddown ni yn ôl i siarad â chi cyn 
diwedd y flwyddyn fel y cewch ddweud 
eich barn am ein cynlluniau yn yr ardal 
hon a gweddill y cysylltiad.

Her croesi Afon Menai

Newyddion y Prosiect – Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru
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Rhagor o wybodaeth ar-lein

  Lluniau a diagramau o 
gysylltiadau tanddaear

  Rhagor o wybodaeth am yr 
holl dechnolegau rydym 
wedi’u hystyried ar gyfer 
croesi Afon Menai

  Newyddion a diweddariadau

  Mapiau rhyngweithiol

  Taflenni ffeithiau am ein gwaith

www.cysylltiadgogleddcymru.com



Os hoffech wybod rhagor, ewch i www.cysylltiadgogleddcymru.com
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Compowndiau pen selio 
  Cysylltu llinell uwch ben a  

chebl tanddaear 

  Tuag erw o faint fel rheol

  Cynnwys offer hyd at 20m o uchder 

  Angen pen selio ar y naill ben a’r 
llall i’r cebl tanddaear (un ar Ynys 
Môn, un yng Ngwynedd) 

 
Ceblau tanddaear 
  Pedair ffos, pob un tuag 1.5m  

o led x 1.5m o ddyfnder

  Byddai pob ffos yn dal tri chebl 

  Angen ffordd dros dro i redeg ar 
hyd y darn tanddaear yn ystod y 
gwaith adeiladu 

  Lled gweithio parhaus o hyd at 65m

Drilio cyfeiriadol llorweddol (HDD) 
  Pwll lansio yn derbyn dril HDD 

– pwll tua 150m wrth 100m 

  Pwll lansio/pwll derbyn yn agos  
at y lan

  Defnyddir dril y gellir ei lywio i greu 
twll o dan wely’r môr o’r pwll lansio 
i’r pwll derbyn

  Caiff pob twll ei leinio gan 
ddefnyddio pibellau dal ceblau 
– darnau hir o bibellau plastig 
wedi’u weldio

  Yna, caiff ceblau trydan eu tynnu 
trwy’r pibellau hyn

  Angen cyfanswm o 14 dril – 12 ar 
gyfer ceblau trydan a dau ar gyfer 
llinellau cyfathrebu sy’n monitro 
perfformiad y ceblau 

Twnelu 
  Y twnnel yn cychwyn mewn adeilad 

pen twnnel – tuag 16m o ddiamedr 
a 7m o uchder 

  Siafft fertigol 15m o ddiamedr 
mewnol a thua 100m o ddyfnder 
o’r adeilad pen twnnel i’r dyfnder 
croesi o dan Afon Menai 

  Peiriant twnelu yn creu twnnel

  Siafft barhaol i’w defnyddio ar gyfer 
offer drilio, gosod ceblau a gwaith 
cynnal a chadw parhaus 

  Angen siafft ac adeilad pen twnnel 
ar y naill ben a’r llall i’r twnnel

  Angen un twnnel – tua 5m o 
ddiamedr 

Mae gofynion peirianyddol mynd o dan Afon Menai yn cael 
eu hadolygu fel rhan o’n gwaith presennol. Bydd ein 
cynlluniau ar gyfer safleoedd compowndiau pen selio, y 
dechnoleg a ddefnyddiwn a lle yr awn o dan Afon Menai 
yn cael eu seilio ar y ffordd orau o ymateb i’r heriau 

peirianyddol hyn. Byddwn yn cyflwyno’r cynlluniau  
hyn i ymgynghori arnynt tua diwedd y flwyddyn a  
byddwn yn gofyn i bobl am eu sylwadau bryd hynny. 
Gobeithio y byddwch yn dal i gymryd rhan wrth i ni 
ddatblygu ein gwaith. 

Beth sy’n digwydd nesaf?
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HDD (Drilio cyfeiriadol llorweddol) 

Mae dwy dechnoleg y gallem eu defnyddio i fynd o dan y Fenai –  
drilio cyfeiriadol llorweddol (HDD) neu dwnelu. 



Atebion i’ch cwestiynau

Pam na allwch chi roi ail 
gysylltiad Wylfa Newydd i 

gyd o dan y ddaear? 

Gwyddom fod llawer o bobl a 
Chyngor Ynys Môn yn dymuno 

i ni roi’r cysylltiad ychwanegol o dan  
y ddaear ym mhob man, nid dim  
ond o dan Afon Menai. O’u 
cymharu â pheilonau, mae ceblau 
tanddaear yn gostus iawn – sawl 
gwaith yn fwy costus am bob 
cilometr. Mae Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig yn sicrhau bod ein 
cynlluniau’n cynnig gwerth am arian 
oherwydd mae ein holl wariant ni’n 
cael ei basio ymlaen i bawb 
ohonom trwy ein biliau ynni. Mae 
gwaith adeiladu tanddaear yn 
ymyrrol iawn hefyd. Mae angen lled 
gweithio parhaus o hyd at 65m,  
a all gael llawer mwy o effaith na 
llinellau uwch ben ar ecoleg, 
archaeoleg a gwaith ffermio. Rhaid 
ystyried hyn hefyd.

Am y rhesymau hynny, nid ydym yn 
meddwl mai rhoi’r cysylltiad cyfan o 
dan y ddaear yw’r dewis cywir. 
Rydym yn dal i edrych yn fanwl ar y 
llwybrau a gynigiwyd gennym, yn 
cynnwys y llwybrau tua’r arfordir ac 
nid ydym wedi gwneud 
penderfyniadau terfynol hyd yma. 

Byddwn yn ymgynghori ar ein 
cynlluniau manwl tua diwedd y 
flwyddyn a bydd gennym ragor o 
fanylion bryd hynny. 

Does bosib nad yw costau 
rhoi’r cysylltiad o dan y 

ddaear yn deg wrth ystyried  
yr effeithiau posibl ar Ynys Môn  
a Gwynedd?

Gwyddom fod llawer o bobl yn 
bryderus am effeithiau posibl 

peilonau ar yr ardal ac yn enwedig ar 
dwristiaeth. Rydym wedi ystyried yr 
effeithiau ar yr economi leol ar bob 
cam o’n gwaith.

Rydym yn mynd o dan y ddaear i 
groesi Afon Menai sy’n golygu na fydd 
rhagor o beilonau ger yr arfordir a’r 
AHNE. Mae hefyd yn helpu i osgoi 
effeithio ar atyniadau poblogaidd i 
ymwelwyr yn cynnwys Plas Newydd a 
Stad y Faenol – lleoedd y dywedoch 
chi eu bod yn werthfawr iawn. 

Twristiaeth yw un o’r rhesymau pam y 
dewisom y coridor agosaf at y llinell 
uwch ben bresennol a pham yr ydym 
wedi cynnig llwybrau posibl gerllaw 
iddi. Mae hyn yn cadw ein hoffer 
gyda’i gilydd, fel bod unrhyw effeithiau 
gweledol mewn un ardal. 

Pryd fydd gennych ragor o 
fanylion am y cynlluniau ar 

gyfer Afon Menai?

Disgwyliwn y bydd gennym 
ragor o wybodaeth tua diwedd 

y flwyddyn. Cawsom lawer o  
ymateb buddiol i’n hymgynghoriad y 
llynedd ac rydym yn dal i’w ystyried. 
Cawsom lawer o wybodaeth o’n 
hastudiaethau yn ardal Afon Menai 
hefyd. Mae gofynion peirianyddol 
mynd o dan Afon Menai yn cael eu 
hadolygu fel rhan o’n gwaith 
presennol. Bydd ein cynlluniau ar 
gyfer safleoedd compowndiau pen 
selio, y dechnoleg a ddefnyddiwn a 
lle yr awn o dan Afon Menai yn cael 
eu seilio ar y ffordd orau o ymateb i’r 
heriau peirianyddol hyn.

 
Pryd fyddwch chi’n 
ymgynghori ar eich cynlluniau 

ar gyfer ardal Afon Menai?

Byddwn yn ymgynghori eto 
ddiwedd y flwyddyn pan fydd 

gennym ragor o fanylion am  
y compowndiau pennau selio a’r 
offer arall y bydd arnom eu hangen i 
fynd o dan Afon Menai. Bydd 
gennym gynigion ar gyfer y llwybr o 
dan y Fenai hefyd. Byddwn yn 
cyflwyno’r cynigion hyn ac yn gofyn 
am eich sylwadau.

A

A

A

A

C

C

C

C

Mae rhagor o gwestiynau ac atebion ar ein gwefan – ewch yno i gael gwybod rhagor.
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Cysylltu â ni:Cadwch mewn cysylltiad:

Ewch i wefan y prosiect:
www.cysylltiadgogleddcymru.com 

Ffoniwch ein rhif rhadffôn:  
0800 990 3567 9am - 5pm Llun - Gwener  
neu adael neges y tu allan i’r oriau hynny

Ysgrifennwch i’n cyfeiriad rhadbost: 
FREEPOST NATIONAL GRID NW CONNECTION

Anfonwch neges ebost i:
nationalgrid@cysylltiadgogleddcymru.comCofrestrwch i gael negeseuon testun: 

Tecstiwch NGCYM to 80800

Cofrestrwch i gael newyddion yn  
syth i’ch mewnflwch:
www.cysylltiadgogleddcymru.com 

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion  
a’r lluniau diweddaraf:
@NGNorthWales

Newyddion y Prosiect – Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru



Yr opsiynau yr ydym yn edrych arnynt ar gyfer croesi Afon Menai

Pellter mewn metrau

Môn  
Gogledd

Môn  
Canol

Môn 
De

Gwynedd
De

  Rydym wedi pennu pedwar lleoliad ar hyd Afon 
Menai lle gallem ei chroesi. Mae’r ardaloedd 
hyn yn bodloni’r gofynion peirianyddol ar gyfer 
croesi’r Fenai ac maent yn ein helpu i osgoi 
nodweddion sensitif yn yr ardal 

  Mae manylion ein hopsiynau technolegol i’w 
gweld ar dudalen tri 

Mannau croesi – HDD neu dwnelu 

  Nid ydym yn symud ymlaen â llwybr 5D. Ar ôl 
rhagor o waith asesu, credwn fod llwybr 5E 
yn rhoi cyfle i ni reoli’r effeithiau ar 
gymunedau, y dirwedd a golygfeydd yn well. 

  Roeddech yn pryderu am effeithiau llwybr 5C 
ar Star, Llanfairpwll, cartrefi unigol a ffyrdd a 
ddefnyddir gan dwristiaid – byddwn yn dal i 
edrych yn ofalus ar yr effeithiau hyn wrth 
benderfynu sut a lle i roi’r cysylltiad newydd 

Ardal Llanfairpwll a Star

  Ardal a bennwyd ar gyfer cebl tanddaear o’r 
compownd pen selio naill ai i’r adeilad pen 
twnnel ar gyfer twnelu neu i’r pwll lansio/derbyn 
ar gyfer drilio cyfeiriadol llorweddol (HDD)

Ardal chwilio am lwybr y cebl tanddaear 

  Ni fyddwn yn symud ymlaen â’r llwybr agosaf 
at Fangor, 5H, nac ardal chwilio Gwynedd, 
Gogledd am gompownd pen selio – 
roeddech yn pryderu am gael dwy linell uwch 
ben yn rhedeg yn gyfochrog â’r A55 a’r 
effaith ar y dirwedd a’r golygfeydd a welir gan 
bobl sy’n defnyddio’r llwybr hwn 

Ardal Pentir

  Nid ydym yn symud ymlaen â rhan o lwybr 
uwch ben 5A. Roedd pobl yn pryderu am 
beilonau mewn ardal newydd; rydym wedi 
asesu hyn a chredwn y caiff llwybrau eraill lai o 
effaith ar olygfeydd, treftadaeth ddiwylliannol a 
lleoedd o ddiddordeb hanesyddol

  Nid ydym am symud ymlaen ag ardal chwilio 
Môn, De am gompownd pen selio. Yn dilyn 
rhagor o asesiadau ar y dirwedd, credwn y 
byddai’n anodd sgrinio compownd pen selio 
yn yr ardal hon 

Ardal y Gaerwen a Llanddaniel Fab

Allwedd

Opsiynau ar gyfer llwybr 100m o led y llinell uwch ben  

 Adran 4

 Adran 5

  Opsiynau ar gyfer y llwybr nad ydym yn 
symud ymlaen â nhw 

 Ardal lle gallai’r llinell newid ochrau

 Ardaloedd croesi 

 Llinell uwch ben bresennol 400kV 

 Ardal chwilio am lwybr y cebl tanddaear

 Ardaloedd chwilio am gompowndiau pen selio 

  Ardaloedd chwilio nad ydym yn symud ymlaen  
â nhw am gompowndiau pen selio

  Mae’r ardaloedd chwilio am gompowndiau 
pen selio wedi’u lleihau er mwyn cadw’n hoffer 
yn bellach o’r arfordir. Bydd hyn yn helpu i 
leihau’r effeithiau gweledol ar Blas Newydd a 
safle cynhanesyddol Bryn Celli Ddu 

Ardaloedd chwilio am  
gompowndiau pen selio ym Môn

  Mae ardal chwilio Gwynedd, De am 
gompownd pen selio wedi’i lleihau.  Gallai 
coetir yn yr ardal hon sgrinio’r compownd 
pen selio, gan helpu i reoli’r effeithiau 
gweledol ar gymunedau a’r dirwedd

Ardaloedd chwilio am gompowndiau 
pen selio yng Ngwynedd

  Mae angen i ni ehangu ein his-orsaf 
ym Mhentir er mwyn gosod offer 
angenrheidiol ar gyfer ail gysylltiad 
Wylfa Newydd

  Rydym yn gwybod erbyn hyn faint o 
dir y bydd arnom ei angen i wneud 
hyn ac rydym yn datblygu cynlluniau 
manwl i ymgynghori arnynt cyn 
diwedd y flwyddyn

Ymestyn is-orsaf Pentir 

Gwynedd 
Gogledd

Is-orsaf bresennol
Is-orsaf wedi’i hymestyn 
Terfyn presennol
Terfyn arfaethedig

Is-orsaf Pentir
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