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TIDTABELLEN 

Pressmeddelande den 3 juli 2017 

Appen TIDTABELLEN nu också för Android  
 
För ett år sedan lanserades mobilappen TIDTABELLEN, där öbor och färjetrafikanter ser 
tidtabellen för alla vägfärjor i Sverige som drivs i regi av Trafikverket Färjerederiet. Då fanns 
den bara för iOS (Iphone och Ipad). Nu finns den också för Android-användare och kan därmed 
användas av de allra flesta.  
 

– Det känns kul att fler färjetrafikanter kan använda appen, säger Carl Pike, initiativtagare.  

– Många Android-användare har hört av sig och undrat när den kommer, så det känns extra roligt 
att den blev klar till sommarsäsongen när antalet färjeresenärer ökar. 

 

TIDTABELLEN – en praktisk app för skärgårdens trafikanter  
 

Med appen Tidtabellen installerad kan färjeresenären enkelt få fram aktuell tidtabell. Med några klick 
ser man när nästa färja går. Genom att snabbt kunna få fram tidtabellen, när som helst i sin telefon, blir 
det enklare att planera sin resa. Förhoppningsvis kan det också minska antalet hetskörningar till färjan.  

Appen är kopplad till Färjerederiets databas så tidtabellerna är alltid aktuella. Appen är gratis och finns 
för iOS och Android. 
 
 
Vill du veta mer om appen kontakta Carl Pike på 0723-01 72 69 eller info@maritid.se.  
 

 
 
 

Om Tidtabellen 
 
Appen Tidtabellen är utvecklad av bolaget 
Maritid HB. 
 
Den finns för iOS (iPhone och iPad) och för 
Android. 
 
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.  
	

Statistik från Färjerederiet 
 
Enligt statistik för 2016 från Färjerederiet görs 
varje år 21 miljoner persontransporter och 11 
miljoner fordonstransporter på Färjerederiets 40 
olika vägfärjelinjer 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 från Färjerederiet  
	


