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Information – VIA University College, Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Hor-
sens  
 
Om Campus Horsens 
Campus Horsens ligger i centrum af Horsens og er rammen for 2900 studerende og 350 
medarbejdere. På Campus Horsens udbyder vi en bred portefølje af uddannelser – se de 
mange muligheder på www.via.dk.  
Campus består af 3 forbundne bygninger med hver sin farve: A - rød, B - grøn, C – gul. 
I bygning C findes servicefunktionerne: Reception, IT-support, Studieservice, Campusad-
ministration og Bygningsservice.  
Man orienterer sig efter bogstav på bygning, plan og lokale nummer, hvilket er afmærket 
på alle søjler ved alle trapper. Lokale B03.03 er således bygning B, plan 3, lokale 03. 
 
Parkering 
Indkørsel til VIAs parkeringsplads fra Emil Møllers Gade. 
Som besøgende/gæst på Campus Horsens kan du, senest 15 min. efter at have parkeret 
din bil, gå til receptionen og registrere din bil på en tablet. Du får en dagstilladelse til at 
holde på pladser markeret ”VIA”. Husk at sætte p-skiven, når du parkerer bilen. 
Der er parkeringskontrol på VIAs pladser mandag-fredag kl. 7.30-15.30, hvor registrering 
af bilen er nødvendig. Parkering udenfor dette tidsrum kræver ikke registrering. 
 
Adgang til lokaler 

Adgang til lokalerne kræver en bekræftet aftale om lokalereservation samt et adgangs-
kort. Kortet kan, efter forudgående aftale, lånes hos VIA service/Receptionen, inden for 
åbningstiden mandag-torsdag kl. 07.30-16.00 og fredag kl. 07.30-14.00. Alternativt vil 
en servicemedarbejder efter aftale være behjælpelig med adgang. 
 
Service (praktisk hjælp med borde, stole og scene mv.) 
Hvis der ifm. arrangementer er særlige ønsker eller behov for assistance til opstilling af 
borde, stole, scene mv. bedes du kontakte serviceafdelingen på viaservice@via.dk 
 
Deadline for assistance fra Service ved arrangementer: 
Ved større arrangementer/konferencer med leje af flere lokaler og åbne områder senest 
1 måned før arrangementet. Ved mindre arrangementer/møder i 1-2 lokaler senest 5 
hverdage før arrangementet.  
 
AV-udstyr og IT  
Forespørgsel om leje af ekstra AV-udstyr sker ved at kontakte viaservice@via.dk  
Vær opmærksom på at der ved leje af ekstra AV-udstyr og bemanding ved arrangemen-
ter, konferencer og møder opkræves betaling efter nærmere aftale.  
 
IT support 
I undervisnings- og mødelokaler kan der tilsluttes eget udstyr ved hjælp af HDMI-stik og 
der forefindes adaptere. I grupperum forefindes ikke adaptere, og disse skal medbringes. 

Dato: 4. november 2021  
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Adgang til VIAs netværk:  
1. Vælg VIAguest som netværksforbindelse. 
2. Åbn din browser og gå på en hjemmeside, så kommer der automatisk en login-side 
frem. Vælg fanen SMS – indtast dansk tlf. nummer og klik Send SMS. Du modtager en 
SMS med en-gangskode til det trådløse netværk.  
IT Kontaktes pr. mail på viaservice@via.dk  
Og træffes på tlf. 8755 1212  
 
Kontaktinfo Service og Reception  
VIA service // Receptionen træffes på: 
Mail: viaservice@via.dk 
 
Telefon: 8755 0841 
                8755 4329  
 
 
Ordensregler på Campus Horsens: 
Rygning er ikke tilladt på campusgrunden. Der må ikke være levende lys på campus. Der 
må ikke sættes ting mellem dørene, for at holde dem åbne. Efter dit arrangement skal 
lokalet være afryddet for affald, og møbler stillet på plads. Velkommen! 
 
 
 
 
Oversigtskort over bygningerne, Campus Horsens: 
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