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Sensys Gatso erhåller femårigt TraaS-kontrakt till 
ett värde av 20 miljoner kronor, gällande nytt 
hastighetsövervakningsprogram i LeClaire, Iowa 
 
Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys 
Gatso USA tilldelats ett femårigt kontrakt gällande hastighetsövervakning av staden LeClaire, Iowa. 
Värdet på detta kontrakt uppskattas till 400 000 USD, motsvarande 4 miljoner kronor, varje år under 
fem år, med möjlighet till ytterligare två ettåriga förlängningar av kontraktet. 
  
Sensys Gatso USA kommer att hantera hela hastighetsövervakningsprogrammet, systeminstallation och 
underhåll av utrustning samt utfärda böter och hantera inbetalningar av böter. Polisen i LeClaire samlade in 
hastighetsdata på två huvudvägar, Interstate 80 och Highway 67 (Cody Road) och insåg att ytterligare 
trafikinsatser behövdes. Enligt Police Chief Themas, "så förstår medborgarna att vår kapacitet är begränsad 
med en avdelning av vår storlek. Automatisk hastighetsövervakning är aktiv dygnet runt, vilket gör att poliserna 
kan fokusera på andra viktiga frågor”. 
 
Programmet, som helt hanteras av Sensys Gatso USA, kommer att tas i drift under slutet av första kvartalet 
2020. 
 
”Vi är mycket nöjda med att arbeta tillsammans med en annan stad i delstaten Iowa, där hastighetsövervakning 
tas på allvar och där polisen och stadens tjänstemän förstår värdet av fullt ut hanterade serviceprogram som 
detta. Vi ser fram emot att bygga ett långsiktigt partnerskap med City of LeClaire”, säger Andrew Noble, VD 
Sensys Gatso USA. 
 
 
För mer information: 
Ivo Mönnink, VD 
Sensys Gatso Group AB 
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Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för 
offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 20.00. 
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