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ABSTRACT 
 The objective of the research is to analyze the factors affecting time of foundation 
construction for developing a construction plan. The methodology consists of collecting and studying 
literature review concerning construction activities of foundation work and factors causing delays, 
identifying problems and delay causes in foundation work from literature reviews and brainstorming 
sessions. The root causes of delay problems are analyzed using Fault Tree Analysis (FTA). The 
probabilities of occurrences of the causes are acquired using questionnaires and brainstorming. The 
significance of root causes is analyzed quantitatively by using FTA. The result reveals that there are 
14 basic events. The most significant factor is weather and natural causes of delay. The formwork 
construction and cutting off pile heads are two most risky activities. The proposed approach can assist 
in ranking risky activities and risk factors affecting activity and the entire project. A Project manager 
can conduct suitable proactive risk measures to undertake risks.  
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