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02. EMPLAÇAMENT

Zona Industrial Bas Chantenay 1:15000

Tal com ocórre amb l’eix rodat, el ferroviari 
esdevé una barrera, fins i tot més obsta-
culitzant. L’antic traçat ferroviari comp-

ta amb una immensa esplanada ferrada, avui en 
desús, i de la qual només fan servei les vies de 
circulació del TER provinent de Saint-Nazaire. 
 
Anys enrere es parlava d’una probable pola-
ritat de l’estació de Chantenay com  a esta-
ció Intermodal, amb l’establiment del TGV Pa-
rís Saint-Nazaire, i la de la L5 del Tramway, que 
relligaria la zona amb la L1 que passa al nord. 
Al llarg dels anys de crisi, s’ha aparcat aques-
ta hipòtesi, que avui torna a ser sobre la taula. 

 

Sense amagar els impediments econòmics del 
país, el futur de la zona industrial com a pro-
per sector annex al centre, passa per una in-
dispensable condició de creuament de camins.  

A causa de la limitació del trànsit a motor, la 
via més ràpida per desplaçar-se a la ciutat 
és la bicileta. Com Barcelona, Nantes dis-

posa del bicloo, un servei de lloguer in situ pre-
sent cada 300m.

Estació Bicloo existent

Estació Bicloo susceptible

Loire à Vélo. 03.I La Ruta Francesa

“Loire à vélo” és un projecte d’itinerari ciclat de 
800 km al llarg del Loira, que passa per grans pa-
ratges naturals i ciutats “ligériennes”.
 
EuroVélo6. 03.II La Ruta Europea

El nom “Loire à vélo” correspon únicament a 
l’itinerari que passa per les regions Centre i Pays 
de la Loire; aquest forma part del projecte europeu 
EuroVélo6 o EV6, una ruta ciclista que uneix Nan-
tes amb Bucarest, i per extensió Saint-Nazaire a 
Constanta. Representa la via ciclista més popular 
d’Europa, atravessant el continent d’Oest a Est, de 
l’Oceà Atlàntic al Mar Negre passant per deu paï-
sos.
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rodat.01 Porta oest de la ciutat
#Park&ride

#CovoiturageLibre 
#Busway

#Chronobus

mobilitat sostenible.03 relació amb el Loire i optimització del ciclisme
#EuroVélo6
#LoireàVelo 

#bicloo

ferroviari.02 Gare Chantenay, correspondència, amb...
#TramwayL5

#TER 
#TGV 

D es de mitjans s.XIX, el Bas Chantenay  és 
atravessat d’est a oest per un dels principals 
eixos   d’entrada a la ciutat des de la costa.  

 
L’eix aparegué amb el soterrament dels canals i 
la paral·lela obertura de noves vies, en detriment 
d’un teixit urbà de grà mitjà, destinat a unir la vida 
obrera i la domèstica dels treballadors.
 
Això va dilapidar la coherència i permeabili-
tat del teixit i va propiciar un dibuix clarament 
favorable a l’automòbil que avui en dia supo-
sa encara un gran obstacle per als peatons. 
  
Avui, ciutats com Saint-Nazaire, Pornic o No-
irmutier comuniquen amb  la ciutat a través 
d’aquest  territori; segellant al llarg del Bvd.
Maréchal Juin, rue Chevreul i Bvd de Cardi-
ff, la travessa nord-sud del sector industrial.  

 
 
Com altres ciutats d’Europa, Nantes ha iniciat fa 
força anys la peatonalització del seu centre, fent 
realment complicada la circulació rodada al seu 
interior. Això propicia un planejament quasi obli-
gat d’espais d’intercanvi modal  (Park&Ride) a la 
perifèria més  immediata, com és el cas del Bas 
Chantenay.
 
Paral·lelament sorgeix el fenòmen del Covoitu-
rage, un model de transport compartit que poc a 
poc guanya terreny al transport privat, suposant 
una seriosa alternativa econòmica al transport 
públic tradicional.
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eix [1507; de l’ant. i dial. aix]
1 m MAT FÍS Recta imaginària que gaudeix de certes propietats respecte a un cos o sistema.


