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HVAD ER KEA CAMPUSSERVICE?
KEA Campusservice dækker områderne drift, vedligeholdelse, rengøring, vagt, kantiner, indkøb, Makerlab
og Housing. Vi er ansvarlige for alle KEAs bygninger og udearealer, herunder nybyggeri og renovering,
løbende vedligeholdelse og reparation af faciliteter. I Campusservice gør vi vores bedste for, at KEAs
studerende og medarbejdere har de bedst mulige fysiske rammer ved blandt andet at udarbejde drift og
vedligeholdelsesplaner.
Har du spørgsmål eller problemer vedrørende bygningsrelaterede fejl og mangler, nedbrud, inventar,
kantine, vagt og rengøring med videre på en af KEAs adresser, skal du skrive til servicedesk@kea.dk.
Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du oplever lugtgener, ventilations-, støj- eller kulde/varmeproblemer.
Uden for åbningstid kan du i tilfælde af akutte nedbrud kontakte vagtselskabet Securitas på
tlf.nr. 70 26 36 50. De aktuelle åbningstider finder du på Fronter. Husk at holde øje med ændringer i
åbningstider.
Du kan kontakte Campusservice ved at skrive til Service Desk på via din KEA mail, men du er også altid
velkommen til at kigge forbi afdelingens stab, som holder til på Guldbergsgade 29N, 2200 København N,
bygning D (Store Anneks), P1.
Medarbejdere i Campusservice
Stab
Dan Korsgaard

Campusservicechef

Stine Skaarup Madsen

Driftskoordinator

Kurt Hansen

Maskinmester

Per Nielsen

Indkøbsansvarlig

Therese Fangel Sivebæk

Administrativ koordinator

Vacant

Housing Coordinator

Pedelteam
Martin Tangaa Jensen, team leader

GBG

Peter Lybke

GBG

Radoslaw Dubicki

GBG

Christian Redder Olsen

GBG og FRV

Morten Larsen

GBG og FRV

Piotr Maciejewski

PCG

Henrik Rohde

PCG og WTC

Safet Buza

L16

Jørgen Normann Jørgensen

L37
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Medarbejdere i KEA Makerlab – makerlab@kea.dk
Anders Haldin

Makerlab Manager

Nicolas Thais Harrison

Makerlab Manager

Ane Lykke

Makerlab Manager

KEAS ADRESSER

KEAs adresser betegnes ofte med følgende forkortelser:
Guldbergsgade 29N, 2200 København N

GBG

Prinsesse Charlottes Gade 38, 2200 København N

PCG

Frederikkevej 8, 2900 Hellerup

FRV

World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

WTC

Lygten 16, 2400 København NV

L16

Lygten 37, 2400 København NV

L37

De aktuelle åbningstider finder du på Fronter. Tegninger over bygningerne kan rekvireres ved at skrive til
Service Desk.
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ADGANG TIL BYGNINGERNE
Som studerende på KEA får du udleveret et studiekort af Studieadministrationen, som du kan bruge på
den adresse, dit studie primært er tilknyttet, inden for KEAs åbningstider, som du finder på Fronter. Du
skal henvende dig til Studieadministrationen, hvis du behov for adgang til en anden adresse, eller der er
fejl på dit studiekort.
Har du mistet dit studiekort, skal du hurtigst muligt indmelde det på servicedesk@kea.dk eller
GDPR@kea.dk.
Hvis du i en særlig anledning har behov for adgang til KEAs bygninger uden for de angivne åbningstider,
skal du henvende dig til den ansvarlige studiechef senest to hverdage før behov. Husk at holde øje med
ændringer i åbningstider på Fronter.

AFFALD
KEA har bæredygtighed i fokus, også når det drejer sig om affald, derfor sorterer vi løbende vores affald.
Som studerende kan du støtte op omkring, at KEAs affald bliver genanvendt på den mest miljøvenlige
måde ved at benytte de opstillede beholdere i undervisningslokaler, fællesområder og værksteder.
Hovedfraktionerne er pap og karton, papir, plast, pant, restaffald og miljøfarligt affald. Kontakt
medarbejderne i de respektive labs, hvis du har affald af særlig karakter.
Skriv til Service Desk, hvis du behov for at få fjernet større mængder affald som fx pap eller emballage.
Eller hvis du i sammenhæng med et projekt har brug for kasserede materialer som fx rent pap, paller eller
lignende.

BRAND OG BEREDSKAB
På KEA er der udarbejdet en beredskabsprocedure, der beskriver, hvordan du som studerende forholder
dig i tilfælde af brand, trusler eller andre alvorlige situationer. Du kan finde KEAs beredskabsprocedurer
på Fronter. Vi opfordrer til, at du gør dig bekendt med procedurer og følger dem i tilfælde af alarm og
andre hændelser. Der er ophængt brandplaner ved ind- og udgangsdøre, som anviser nærmeste
samlingssted i tilfælde af evakuering af den pågældende bygning.
Hjertestartere kan findes på alle KEAs adresser, og konkrete lokationer for hjertestartere kan findes
på Trygfondens hjertestarter-app.
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FESTER OG EVENTS
Alle ønsker til fester og events på KEAs adresser skal ske via Studieliv på studieliv@kea.dk.
Det er de studerende, der alene er ansvarlige for arrangementet og for eventuelle udgifter til vagt og
ekstra rengøring. Det er ikke tilladt at anvende vand, røgkanoner og levende lys med mere af hensyn til
brandfare, bygninger og inventar.
Eventuelle ønsker til overnatning på KEAs adresser i forbindelse med fester og events skal ske via
Studieliv på studieliv@kea.dk.

HITTEGODS
KEA opfordrer til at passe på både dine egne og KEAs genstande i din varetægt. Eventuelle mistede
genstande, der indleveres til KEA, opmagasineres i 1 måned, hvor det udleveres ved henvendelse til
Service Desk. Derefter bliver det afleveret til politiets hittegodskontor.
KEA har ingen ansvar i forbindelse med efterladte genstande i undervisningslokaler efter endt
eksamensperiode, uanset individueller aftaler med KEAs medarbejdere.

KANTINER
Kantinerne på KEA drives af ekstern leverandør og er at finde på GBG, PCG, L16 og L37.
Du kan se åbningstider og den aktuelle menu i KEAs forskellige kantiner ved at gå ind på Fronter.
Spørgsmål eller kommentarer til de enkelte kantiner sendes til Service Desk.
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KEA HOUSING
KEA tilbyder bolig via KEA Housing til internationale udvekslingsstuderende, der er studerende på KEA.
Eventuelle ledige værelser tilbydes til KEAs internationale fuldtidsstuderende på venteliste.
Internationale udvekslingsstuderende får automatisk et boligtilbud fra KEA Housing 1-3 måneder før
semesterstart. Læs mere på www.kea.dk/en/programmes/accommodation
Du kan kontakte KEA Housing ved at skrive til housing@kea.dk.

KEA STORE OG KEA POP UP
I KEA Store finder du de materialer, som du har brug for i forbindelse med dit studie. Du kan holde dig
opdateret med andre studerendes projekter på udstillingerne i KEA Pop Up, hvor du også kan sælge dit
eget design og produkt. Læs mere om KEA Store og KEA Pop Up på www.facebook.com/KEAbutik/

LOCKERS
KEA tilbyder lån af lockers til de studerende på GBG og PCG. Du har mulighed for at benytte et enkelt
skab, som du vælger en personlig kode til. Har du mistet din kode, eller kan du ikke få låst dit skab op,
skal du skrive til Service Desk.
Ved semesterafslutning i januar og juli måned tømmes alle lockers. Datoer bliver meldt ud i god tid via
Fronter og infoskærme. Eventuelt glemte enkeltgenstande med værdi over 500 DKK opmagasineres hos
KEA i 1 måned, hvor det udleveres ved henvendelse til Service Desk. Derefter bliver det afleveret til
politiets hittegodskontor. Øvrige genstande kasseres.
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MAKERLAB
Makerlab er et prototypeværksted for KEAs studerende, undervisere og medlemmer af samarbejdende
institutioner.
For at få adgang til værkstedet skal brugerne have gennemført et af Makerlabs introkurser. I Makerlab
finder du bland andet 3D-printere, laser cutter, CNC-fræser og tekstilprintere.
Makerlab holder også maskinspecifikke kurser, hvor de studerende får "hands on"-erfaring med
maskinerne. Læs mere om Makerlab på https://kea-makerlab.github.io/hello/
Makerlab er til studierelaterede opgaver, og det er ikke muligt at benytte værkstedet til produktioner eller i
privat sammenhæng. De forskellige materialer kan bruges efter aftale med værkstedets medarbejdere,
dog er kasserede materialer sorteret til udsmid til fri afbenyttelse.
Udover Makerlab råder KEA over et antal værksteder, som drives af de enkelte undervisningsområder og
Forskning&Innovation. Læs mere om labs på KEA på www.kea.dk/forskning-på-kea/værksteder

MILJØTILTAG OG GRØNNE INITIATIVER
På KEA har vi fokus på miljøtiltag og grønne initiativer. Campusservice bestræber sig på at være både
energibevidst og have et godt arbejdsmiljø. Som studerende på KEA kan du støtte op om initiativerne ved
blandt andet at huske at slukke lyset, når du forlader din arbejdsplads, og sortere dit affald ved at benytte
de opstillede beholdere.
Har du forslag til miljømæssige tiltag, er du velkommen til at skrive til Service Desk.

NABOER
KEA sætter pris på et godt naboskab, og du kan som studerende være med til at støtte op om dette ved
at udvise hensynsfuld adfærd. Husk at stille din cykel i cykelstativerne, og på GBG i cykelkælderen. Hvis
der bliver spillet musik som led i et arrangement, skal vinduer være lukkede af hensyn til KEAs naboer. På
GBG er ophold på terrasserne kun tilladt efter kl. 22:00, såfremt der er ro.
Skal du afholde et arrangement med et vist støjniveau, skal du skrive til Service Desk senest 14 dage før
selve begivenheden, så vi kan varsle vores naboer.
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OPRYDNING
På KEA rydder vi op efter os selv, det gælder både i undervisningslokaler, kontorer og fællesområder,
uanset hvor man færdes. KEAS fællesområder ude og inde er for alle brugere, både medarbejdere og
studerende, og du er velkommen til at benytte dem i studiesammenhæng. KEA ser det som en fælles
opgave at få områderne til at fremstå attraktive. Vis hensyn til andre brugere ved at efterlade området,
som du selv ønsker at finde det – det vil sige, at inventar stilles på plads igen efter brug, og affald med
mere er fjernet.
Brug venligst de affalds- og pantbeholdere, der er placeret i lokalerne. Det er ikke tilladt at stille ting i
fællesområder inklusiv cykelkælderen på GBG. Hvis man gør det, bliver tingene fjernet.
På GBG, bygning E, og PCG er der opsat glemmekasser i undervisningslokalerne, hvor
rengøringspersonalet lægger løse genstande og papirer med videre.
Glemmekasserne tømmes hver fredag til udsmid – du skal derfor huske at se efter, om der ligger
genstande, som du vil beholde.
Campusservice har jævnligt oprydningsrunder på alle KEAs adresser. I forbindelse med hvert semesters
afslutning er det særligt vigtigt, at du er opmærksom på at fjerne dine ting fra undervisningslokalerne.

OPSÆTNING AF MATERIALER
Der er opsat opslagstavler på KEAs adresser. På GBG finder du desuden opslagssøjler på alle etager i
bygning A. Her kan du opsætte information, der henvender sig til de studerende på KEA. Opslagstavler
og søjler ryddes hver anden måned, så de altid fremstår med aktuelle informationer. Husk at skrive dato
på dit opslag. Grundet krav fra brandmyndigheder er ophængning ikke tilladt andre steder, det gælder
også vægflader i fællesområder og samtlige glasflader i undervisningszoner.
Campusservice nedtager materiale, som ikke overholder ovenstående restriktioner. Det er derfor vigtigt, at
du henvender dig til Service Desk, hvis du har behov for ophængning på anden vis.
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PARKERING
Cykler
Alle KEAs adresser har cykelstativer, som du skal benytte.
På GBG er der desuden cykelkælder - cykler skal her stilles i stativerne, da de ellers vil blive fjernet.
Ladcykler kan udelukkende parkeres for enden af stativerne.

Biler og andre køretøjer
KEA kan desværre ikke tilbyde de studerende parkeringspladser på adressen, dette
gælder også motorcykler. Parkering skal derfor ske ved nærmeste vej, under de
angivne restriktioner.

GBG
L16 + L37

KEA kan desværre ikke tilbyde de studerende parkeringspladser på adressen.
Parkering skal derfor ske ved nærmeste vej, under de angivne restriktioner.
Det er tilladt at parkere sin motorcykel eller knallert på PCG inden for det
anmærkede areal i gårdrummet.

PCG

Det er gratis at parkere på adressen, der er dog et begrænset antal pladser til
kursister på videre- og efteruddannelse.

FRV

Eventuelle parkeringsafgifter er udelukkende en sag mellem den studerende og parkeringsselskabet, og
Campusservice tager hverken part eller ansvar i sådanne sager.

POST
Som studerende er det muligt at modtage studierelateret post på KEA – aftal med studieadministrationen,
hvis du har behov for at få din post adresseret til en KEA-adresse. Vær opmærksom på, at post til
frankering udelukkende er forbeholdt KEAs medarbejdere.
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RENGØRING
Fra mandag til torsdag sker der en lettere rengøring i undervisningslokaler og kontorer, i weekenden er
der grundig rengøring, medmindre andet er aftalt.
Hvis du vil have aftørret flader, fx vindueskarme eller arbejdsborde, skal du sørge for, at der er ryddet
inden du går på weekend. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til rengøringen, er du velkommen til
at skrive til Service Desk.

RYGNING
Det er ikke tilladt at ryge indendørs på KEAs adresser, dette gælder også e-cigaretter. Udendørs er
rygning kun tilladt på de anmærkede arealer. Vis hensyn og benyt venligst de opstillede askebægre og
evt. rygeskure.

STUDIEBARER OG CAFÉ
KEA har studiebarer og en café på GBG, PCG, L16 og L37. Alle barer administreres af de studerende
selv i samarbejde med Studieliv, som du kan kontakte på studieliv@kea.dk.
Du kan læse mere om studiebarerne og caféen på Facebook under guldbargbg, Barsyvogtredive,
MoonbarL16, monkeybarkea og keaheycafe.

UDEAREALER
KEAs udearealer inkl. terrasser er flere steder indrettet med borde og bænke, som du er velkommen til at
benytte frem til lukketid. Husk at rydde op efter dig. KEAs udearealer vedligeholdes af pedelkorpset eller
udlejer, alt efter adresse. Har du kommentarer til udearealerne, skal du skrive til Service Desk.

VAGTORDNING
Campusservice er ansvarlig for vagtordning på KEAs adresser, der varetages af Securitas. Vagtselskabet
foretager jævnlige runderinger uden for åbningstid på den enkelte adresse. Vagtselskabet håndterer evt.
igangsatte alarmer. Husk at lukke vinduer og eventuelle døre, når du forlader et lokale efter endt studietid.
Hvis du i en særlig anledning har behov for adgang til KEAs bygninger uden for de angivne åbningstider,
skal du henvende dig til den ansvarlige studiechef senest to hverdage før behov. Hold øje med ændringer
i åbningstider på Fronter.
Udgifter til vagtselskabet i forbindelse med særarrangementer faktureres særskilt til bestiller.
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VARELEVERING
Hvis du bestiller et større parti studierelaterede varer til en af KEAs adresser, efter aftale med underviser,
skal du selv være til stede i forbindelse med levering. Får du brug for hjælp til modtagelse, skal du skrive
til Service Desk senest 1 hverdag inden levering. Bestil om muligt levering til ønsket etage og lokale. Du
skal være opmærksom på, at alle varer, som skal leveres til GBG, skal angives Meinungsgade 6, 2200
København N, som leveringsadresse.
Skal varen bruges med det samme, skal leverandør tage eventuel emballage med tilbage. Det er ikke
muligt at opmagasinere varer, der ikke skal benyttes inden for nærmeste fremtid.

WAYFINDING OG SKILTNING
Campusservice opdaterer løbende Wayfinding på KEAs adresser. Skriv til Service Desk, hvis du har
spørgsmål eller opdager mangler i forbindelse med skiltning.
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FOTOS: EMIL BRANDT VISUALS OG KEA
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