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TIDTABELLEN – en praktisk app för yrkeschaufförer  
 

Nu finns en app med tidtabeller för alla gula vägfärjor i Sverige. Med appen kan du snabbt och 

enkelt se när nästa färja går.  
 

I appen TIDTABELLEN hittar du färjetidtabeller för Trafikverkets 40 leder i hela Sverige. Med några 

klick ser du när färjan går och kan enkelt planera din resa. Appen är kopplad till Färjerederiets databas 

så tidtabellerna är alltid aktuella. Appen är gratis och finns för både iOS och Android. 

 

Att alltid ha färjetidtabellen tillgänglig i telefonen och kunna få fram avgångstiderna på några 

sekunder är ett exempel på nyttig teknik som förenklar vardagen för många, såväl öbor och 

sommargäster som för dig som är yrkeschaufför. 

 

I appen finns förutom tabellerna en kartfunktion som ger dig en vägbeskrivning och talar om hur lång 

tid det tar att köra till färjan från där du är. Denna funktion gör det lättare för dig att planera din resa 

och bidrar till en ökad trafiksäkerhet! 

 

Vill du veta mer om appen kontakta Carl Pike på 0723-01 72 69 eller info@maritid.se eller titta in på 

vår hemsida www.maritid.se. 

Ladda ner appen för Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Tidtabellen.Tidtabellen 

Ladda ner appen för iOS: https://itunes.apple.com/se/app/tidtabellen/id1072365187 

 

 
 

Om appen TIDTABELLEN 
 

Appen Tidtabellen är utvecklad av bolaget 

Maritid HB. Den finns för iOS (iPhone och iPad) 

och för Android. 
 

Genom öppet API har Färjerederiet gjort det 

möjligt att skapa en direkt koppling mellan appen 

och alla tidtabeller, så tabellerna är alltid 

uppdaterade.  
 

Initiativtagare till appen Tidtabellen är Carl Pike 

som är befälhavare på en av vägfärjorna. På sin 

lediga tid har Carl skapat Tidtabellen i samarbete 

med utvecklare.  
 

Carl kom på idén om en app och med hjälp av sin 

kunskap om färjetrafiken i Sverige tog han fram 

struktur och funktionalitet. Först utvecklades 

appen för iOS och den första versionen släpptes i 

januari 2016. Arbetet att utveckla appen för 

Android har pågått under en tid och i juni 2017 

släpptes första versionen. Under hösten 2017 har 

plattformen byggts om och nya versioner för 

både IOS och Android släpptes i november 2017. 

 

Antal resor med vägfärja 

 

Varje år görs 21 miljoner persontransporter och 

11 miljoner fordonstransporter på Färjerederiets 

40 olika vägfärjeleder över hela landet. De 

största lederna är*: 

 

1. Hönöleden 

2. Gullmarsleden 

3. Vaxholmsleden 

4. Ljusteröleden 

5. Ekeröleden 

6. Svanesundsleden 

7. Kornhallsleden 

8. Björköleden 

9. Furusundsleden 

10. Fårösundsleden 

11. Gräsöleden 

12. Blidöleden 

13. Adelsöleden 

 

*Enligt statistik för 2016 från Färjerederiet  
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