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By:

* A: God, B: Middel, C: Dårlig * Hvor godt passer kædevalg til markedsområdet

* Bedømt alene ud fra indtryk og research

Indbyggertal (K1 2016):

Befolkningsudvikling siden 2010:

Befolkningsfremskrivning til 2030:

Markedsområde

Konkurrencesitation i markedsområdet

Kæde Adresse Oms. 2016 (mio. kr.) Salgsareal

Befolkningsudvikling siden 2010:

Byens udvikling fremadrettet*:

Kommentarer til placering, by og opland

Placeringen ligger i udkanten af byen Nim med synlighed mod Horsensvej, der mellem Nim og Brædstrup bærer 

7.255 ådt (2014). Det vurderes ikke, at en butik her vil hente omsætning fra den nord-sydgående Vejlevej. Nim 

er en by, der har oplevet en mindre fremgang i indbyggertallet og vurderingen er også en fremadrettet mindre 

vækst, grundet udstykninger til boligformål.

87.736

Positiv

Opland

Total 1.561 638 2,4 514 7

Markedsinformation

Ja Dato: 26-10-2016

Markedsinformationens formål:

Analysen skal belyse potentialet for en Min Købmand i Nim. Placeringen har tidligere været tiltænkt Rema1000, 

men denne kæde valgte ikke at realisere en butik her, men i stedet i udkanten af Lund på samme trafikale 

streng knap 8 km øst for projektet. Det forudsættes, at der vil være fuld synlighed og markedsføring mod 

Horsensvej samt til- og frakørsel hertil. Herudover forudsættes en veldriftet butik.

Kommune: Nim

Kategori opland*:

Bruttoareal:

Adresse: Præstevænget

Horsens By:

Min Købmand Antal parkeringspladser:

600

Salgsareal: 375

RigeligtKædevalg:

Rimeligt

Indbyggere Boliger Indbyggere/bolig Arbejdspladser Sommerhuse

Primært opland 730 284 2,6 196 0

7,1%

12,1%

Præstevænget 0 375 Primært

Primært opland Sekundært opland Markedsområde

Forbrug

Omsætning 0 0 0

Discountandel 0% 0% 0%

Postnr:

Kategori beliggenhed*: B+

Grundareal:8740 Nim

Lokalforsyningsgrad

Kommentarer til markedsområde

Det primære opland er defineret som Nim by og markedsområdet er defineret som det område, hvor projektet 

vil være nærmeste indkøbsmulighed. Der vil fra denne placering også kunne hentes noget trafikal omsætning, 

men her skal man primært forvente mindre dagligvarekøb og kiosksalg.

Sekundært opland 831 354 2,3 318 7

723                   

4,8%

Indbyggertal (2016):

15 17 32

Min Købmand

Supermarkedsandel 0% 0% 0%

Lokalforsyningsgrad 0 0 0



MasterPlan version 12
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Scenarie

Primært opland

Sekundært opland + trafik

Forventet omsætning

MasterPlan

Kommentarer til konkurrencesituationen og lokalforsyningsgraden

Der er i dag ingen konkurrenter i markedsområdet, hvorfor der ikke udregnes en lokalforysningsgrad for 

markedet i dag. Her kan det dog ses, at der er et forbrug på 15 mio. i det primære opland og 17 mio. i det 

sekundære opland.

Konkurrencen for en butik her vil for markedsområdet som helhed være dagligvarebutikkerne i de 

omkringliggende byer, hvor det forventes, at markedsandelene bliver mindre jo længere man kommer fra 

projektet. 

De primære konkurrenter til en butik på denne placering vil være butikkerne i Brædstrup, den kommende 

Rema1000 i Lund, samt overordnet de større supermarkeder i Horsens og butikkerne på de udadgående veje 

fra Horsens mod Nim. Her er overordnet set tale om stærke veldrevne konkurrenter, hvorfor en Min købmand i 

Nim skal satse på at servicere eget markedsområde.

Konklusion

Placeringen ved Horsensvej gør projektet synlig mod den øst-/vestgående trafik og der er en forventning om, at 

butikken vil fungere som kiosk for de trafikale kunder, der vil foretage mindre indkøb i butikken. Det forventes, 

at der vil være en god lokal opbakning og at butikken derfor kan forsyne byen med mere end 50 % af 

dagligvareforbruget. Det er også nødvendigt med denne store opbakning til butikken fra byens borgere, da 

markedet omkring placeringen er forholdsvist tyndt befolket.

Med attraktive butikker ikke langt fra placeringen og forventeligt en del af markedsområdets indbyggere, der 

pendler ud af byen dagligt, er det ligeledes en forudsætning, at butikken drives godt i forhold til kundeservice, 

vareudvalg og priser.

Byen virker ikke umiddelbart som magnet på tilflyttere, men en positiv befolkningsudvikling, en skole for de 

mindre klasser og evt. en kommende købmand medfører, at befolkningstalles og dermed forbruget i området 

ikke vil falde fremadrettet, hvilket vil kunne sikre omsætningen i en Min Købmand i Nim. Nedenstående 

vurdering er sammenholdt med lignende butikker i lignende markedsområder og sansynliggør derfor 

markedsandelene.

Omsætningspotentiale (mio. kr.)



Placeringen

Nim by og projektplaceringen

Bilag



Primært opland og markedsområde. Markedsområde er lig nærmeste dagligvarebutik.

Markedsområdet i forhold til konkurrenter i området.


