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INFORMATIONSUDSENDELSE
TIL GÆSTER
Om Campus Aarhus C
Campus Aarhus C ligger i centrum af Aarhus og
rummer 5.500 studerende og 450 medarbejdere
fordelt på i alt 10 forskellige uddannelser inden for
det pædagogiske, samfundsfaglige, merkantile og
designmæssige område.
Beslutningen om at bygge Campus C blev truffet
af VIAs bestyrelse i februar 2011, og byggeriet bliver færdigt sidst i 2015. Det består af fem sammenhængende bygninger og ligger på den tidligere
Ceres-grund ud til Silkeborgvej ned imod Aarhus å.
Metaforen for Campus C er et Big Band. Huset skal
emme af glæde og kreativitet, det skal befolkes af
dygtige mennesker, der både kan improvisere og
spille sammen på højt niveau. Huset er tænkt til
at skabe samarbejde på tværs mellem mennesker,
fag, uddannelser og professioner og til at skabe et
levende samspil med byen – dens kultur, begivenheder, virksomheder, organisationer og mennesker
i det hele taget.
Om størrelsen på campus
Der er ca. 46.000 m2 (heraf 3.800 m2 kælder) med
bl.a. 115 teorilokaler og 6 auditorier. Blandt de 46
faglokaler er to idrætshaller og tre idrætssale, teatersal og dramasal, systue, multibane og naturfagslokaler. Hertil bibliotek, Center for Undervisningsmidler og Studentervæksthus.
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Om transport til campus

Om at finde rundt i campus

SYDFRA (OVER RINGGADEBROEN):
Drej ind ad Daugbjergvej.
Fra andre verdenshjørner: Drej fra Silkeborgvej ned ad Dollerupvej ved lyskrydset.
Fra P-kælderen kommer manind i selve Campus C gennem den
røde dør for enden af kælderen (på det øverste niveau).

FRA BYGNING TIL BYGNING:
I starten kan det være svært at orientere sig, dels fordi det er et
meget stort bygningskompleks på over 46.000 m2, og dels fordi
der er mange skæve vinkler på gangene og i lokalerne.
Campus C består af 5 store huse, der har hver deres farver:

MED TOG:
Linje 4A - 11 – 15 kører fra Banegården til Campus C, og turen tager cirka 10 minutter.
Gå afstanden fra Banegården til Campus C er cirka 1 kilometer.
MED BUS:
Disse linjer holder ved eller tæt på Campus C:
Silkeborgvej:
4A – 11 – 15 – 113 – 913X – 952X
Viborgvej:
3A – 19 – 111 – 112 – 114 – 116 –117 – 118 – 400 – 914X – 918X – 925X
Ringgaden:
5A
Vesterbro Torv:
13 – 16
OM AT FINDE CAMPUS I BYEN
Campus C ligger i CeresByen, der er den tidligere bryggerigrund
mellem Silkeborgvej og Aarhus Å.
CeresByen er også betegnelsen på den gade, der snor sig igennem hele området. Hovedindgangen ligger ud til denne gade, og
der er ligeledes en indgang ud til Silkeborgvej.
Adressen er:
VIA University College
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C

A – gule
B – grønne
C – blå
D – lilla
E – orange
Bygning B er den centrale¨bygning med fælles funktioner som
hovedindgang, reception, servicecenter,
kantine, bibliotek, studieadministration og uddannelsesledelse.
Bygning A, der ligger ud til Silkeborgvej, hænger sammen med
bygning B med smalle broer i 3. og 5. etages højde.
Bygning B, C, D og E ligger rundt om en gårdhave og hænger
sammen med brede broer fra 2. etages højde.
DEN ENKELTE BYGNING:
Hvordan kommer man til Campus C?
Alle fem bygninger har et atrium med synlige trapper samt elevator og sekundære trapper. Alle rum har et nummer, der består af tre dele. Det starter med bygningsbogstavet. Herefter er
etagenummeret, og til sidst selve rumnummeret. For eksempel
betyder C3.41 derfor, at lokalet er i bygning C, på plan 3 og har
nummer 41. Numrene på den enkelte etage går imod uret.
Alfa og omega er altså rumnumrene.
Når du har et rumnummer, kan du hurtigt finde lokalet.

Om åbningstider i campus
Alle indgangsdøre er åbne fra kl. 7:00 – 19:00.
Biblioteket er åbent med betjening fra 8:30 – 16:30.

Om parkering i campus
Kantinen har åbent mandag-torsdag fra kl. 7:30 – 19:30 og fredag
fra 7:30 - kl. 17:00
VIA Service har åbent i tidsrummet fra kl. 7:30 - kl. 17:00.
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Der er en stor P-kælder under Campus Aarhus C, som drives af
Q-Park. P-kælderen fungerer som alle andre P-anlæg. Taksten er
16 kr. pr. time.
Hvis man har lavet aftale om det på forhånd, kan man tage sin
billet med til receptionen og få den stempler dér, når man skal
forlade P-kælderen. Ved udkørsel fra parkeringsanlægget indsættes den stemplede billet i standeren, hvorefter bommen går op.
P-kort er forbeholdt ansatte på Campus C samt medarbejdere i
det øvrige VIA, som kommer meget ofte på campus.

