WCAG-issues på bronderslev.dk og subsites

Herunder er de mest væsentlige WCAG-problemer på Bronderslev.dk

Siteimprove anvender, som supplement til A-AAA klassificeringen af optimeringspunkter et pointsystem, som giver et måske lidt arbitrært, men dog enkelt overblik
over hjemmesidens ""performance"" på tilgængelighedsområdet. bronderslev.dk scorer her pt. 60,5 (på skala 1-100) hvilket er 18,5 points under benchmark for
danske offentlige hjemmesider.
Problemtype

Forekomster
(sider)

Beskrivelse

Effekt
Point,
der kan opnås

Hovedmenu: Fordi der er en dyb menustruktur med dropdown og flere sider med samme
navn, skal der tilføjes aria-label med stien for siden

Linktekst bruges til flere forskellige destinationer

3011

Dagsorden menu/oversigts side: Nogle referater har en "Tillægsdagorden". Så flere datoer
går igen(https://www.bronderslev.dk/Politik/ByraadOgUdvalg/DagsordnerOgReferater20182021/153.aspx). Tilføje aria-label med dato og side titel. Både i venstre menu og oversigts
side. Ordet "Referat" på oversigts siden er også er link, tilføje aria-label med dato og side
titel.

0,83

Footer: Nogle links i footer har samme title, men linker til forskellige side. Tilføje aria-label
med stien for siden

Knap mangler i formularen

2808

HTML bruges til at formatere indhold

2084

iFrame mangler en beskrivelse

1804

Fordi løsning er bygget på webforms, indeholder hele sitet <form> element. Undersøg
mulighed for at fjerne/erstatte det.
Dagsorden og referater: Nogle referater indeholder tabeller med inline styling og andre
styling attributer. Undersøg mulighed for at fjerne dette.
Chatbot: Indsætter en iframe med inline styling. Undersøg mulighed for flytte styling. Den
forsager de fleste forekomster
Chatbot iframe mangler title
Dagsorden og referater: Punkter som indeholder billag med ikon. Link omkring ikonet
mangler en beskrivelse. Den forsager de fleste forkomster

0,77

0,58

0,5

Billede-link uden alternativ tekst

1225

Billede uden alt-tag

1203

0,33

Billedet har ikke korrekt alternativ
Links bør kombineres

Dagsorden og referater: Ikonet på punkter med billag, mangler alt-attribute. De har kun title.
Den forsager de fleste forkomster

1192

Dagsorden og referater: Ikonet på punkter med billag, mangler alt-attribute. De har kun title

0,33

1192

Dagsorden og referater: Ikonet og link ved siden af på billag, bør kombineres

0,33

Handlingsside har et computer ikon med link omkring. Linket tager ikke titlen/beskrivelsen
fra mediebiblioteket.

Dagsorden og referater: Noget indhold der kommer fra esdh ligger i et <b> tag. Best
practice i dag er at gøre det via styling i stedet, med mindre teksten skal fremhæves hvis
det har betydningsmessig forskel.
Accordions: Links øg kontrastforhold ved hover, eller underline ved hover
Højre bokse: Links øg kontrastforhold ved hover, eller underline ved hover
I submenumobile.ascx, er der noscript element med select.
Den mangler en beskrivelse (aria-label)

Bold-tag bruges til at formatere tekst

506

Link kun vist med farve

278

Valgboks har ingen beskrivelse

200

Ingen mulighed for at springe over gentaget
indhold

3012

Skip to content er ikke placeret først i source code (men virker som forventede på desktop),
pga. mobil menu kommer først

Bør billedet mærkes som dekorativt?

3011

Skyggen på menuen er et billede. Bør få tilføjet et tomt alt-attribut, da det er dekorativt

0,34

0,14
0,08
0,06
0,25

Søgeboks mangler focus effekt

Fremhæv elementer

3011

Links i Cookiepolitik skal have øget kontrastforhold ved hover
(eller underline)

0,53

Servicemenu links skal have øget kontrastforhold ved hover
(eller underline)
Sammendrags(summary) feltet har for lav konstratforhold
(3,09, bør være 4,5)

Farvekontrast er utilstrækkelig

1482

Links i tabeller i accordions har for lavt kontastforhold
(4,23, bør være 4,5)

0,26

Dagsorden og referater: Nogle tabeller har inline styling, hvor kontrast forholde mellem
baggrund og tekst er for lav. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, da det er importeret
indhold som ligger i sitecore

"u"-tag bruges til at formatere tekst

98

Dagsorden og referater: Importeret indhold i Sitecore, bruger "u"-tag.
Bør i stedet ske gennem styling.

0,03

Indhold er ikke inkluderet i landemærker

477

Cookie banner bør få tildelt "role" der er relevant til det område
<form> bør få tildelt "role" der er relevant til det område

0,04

"i"-tag bruges til at formatere tekst

184

Sider på niveau 3 eller højere med flere A/AA-fejl
Sider på niveau 2 med flere A/AA-fejl
Sider på niveau 1 (forsiden) med flere A/AA-fejl

Effekt (case points)

Dagsorden og referater: Importeret indhold i Sitecore, bruger "i"-tag. Bør i stedet ske
gennem styling.
Sider på niveau 3 og derover har links til startsiden (niveau 1) via en anden side på niveau
2 og har to eller flere fejl på niveau A/AA.
En side på niveau 2 har et link direkte fra en side på niveau 1 (f.eks. startsiden) og har to
eller flere fejl på niveau A/AA.
Sider på niveau 1 refererer til startsider og andre landingssider med to eller flere fejl på
niveau A/AA.

0,02
20,99
6
3

35,41

